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ערב טוב שוב לחברי המועצה ,המנהלים והעובדים בעירייה ,תושבים
יקרים .אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין ,נתחיל באישור
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סעיף  -1אישור פרוטוקול
אישור פרוטוקול ,לא התקבלו הערות לפרוטוקול מס'  41ועל כן הוא
ג'ו ניסימוב:
אושר .כבוד ראש העיר בבקשה.
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סעיף  -2עדכון רה"ע
שני דברים משמחים .אתמול התבשרנו שנפטרנו מהקורונה ,אין קורונה
משה פדלון:
לא בגני ילדים ,לא בבתי בספר ,לא תושבים .אפס קורונה ,אפס מאומתים
בעיר הרצליה .זה המקום באמת להודות לכל העושים במלאכה בעירייה.
עשינו עבודה מאוד מקצועית ,מאוד איכותית וראינו את התוצאות בשטח.
עדכון נוסף ,היום קיבלנו תעודת הצטיינות ברמה הארצית ,אנחנו
מובילים בתרומות דם לתושבים אז עדי חמו -תודה על כל העשייה
הברוכה שלך.
(מחיאות כפיים)
גם בהתרמת דם וגם בתקופת הקורונה .באמת הזמן קצר אבל אני
משה פדלון:
והעובדים עשו עבודה מצוינת ,במיוחד במה שנקרא חמ"ל ברקת אשר
עקבו אחר כל המאומתים ,דאגו להם ,סייעו להם ,ליוו אותם ואנחנו
רואים את התוצאות בשטח .שוב תודה לכל העושים במלאה .בבקשה
אהוד.
סעיף  -3עדכון מנכ"ל
אוקי ,אני אעשה את העדכונים מהר אבל חשוב להביע ככה הערכה לעובדי
אהוד לזר:
העירייה ומנהליה על עשייתם בחודש האחרון .בתחום החירום ,אז לאחר
קמפיין נרחב לגיוס כוח אדם לפלוגת החילוץ וההצלה  170תושבים הביעו
נכונות להתגייס לפלוגת החילוץ .אנחנו מקיימים את אירועי חודש
הקריאה ברחבי העיר ואירועי חודש הגאווה .תכנית הקיץ שלנו תתחיל ב-
 24.6באירוע ראשון במרכז המסחרי בנוף ים ,שיתוף פעולה עם המרכז
המסחרי .התכנית המלאה תתפרסם בקרוב .רישום לקייטנות נפתח
ונמצא בעיצומו .אגב שאיפ"ה נערך לחידוש הסכם פינוי אשפה ביתית
ופסולת גושית ,לרבות שינוי אזורי ומועדי פינוי הגזם .החוף הנפרד נפתח
לרחצה החל מה 1-לחודש .בתחום מניעת ההטרדות המיניות התקיימו
מס' סדנאות לעובדים .בתחום הנגישות גם התקיימו מספר אירועים כולל
השתלמויות בחברה לפיתוח התיירות .אנחנו תקשרנו את נושא החירום
במהלך מבצע 'שומר החומות' ואת האירועים השונים שהזכרנו קודם.
בתחום הרווחה ,קבוצה לסבים ולסבתות שמטפלים בנכדים עם צרכים
מיוחד נפתחה .הוגש קול קורא למרכז הפורשים והתחדשה פעילות ניידת
הלילה .פיתחנו אפליקציה ידידותית להזמנת מגרשי ספורט כמנוי או
כפעילות חד פעמית .אנחנו משלבים את האנליטיקות של מערכת עיר
חכמה בתחומים השונים .השקיה חכמה והתייעלות אנרגטית -שני
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פרויקטים של מרכז החדשנות העירוני נמצאים בהטמעה ,כולל מערכת
לבטיחות בדרכים על בסיס מערכת של  , VRמציאות מדומה.
בתחום הביטחון נערכים כמובן לאבטחת כל אירועי הקיץ הקרבים ויש
הרבה כאלו .אנחנו עושים קיץ מוגזם בטוב ,אתם תקבלו עדכון בהמשך.
אנחנו שמים דגש על אכיפה בשכונת גליל ים סביב המפגעים במרחב
הציבורי עם אכלוס השכונה .מחלקת השיטור העירוני רשמה הצלחה
גדולה במעצר של חולית גנבי אופנועים וחוליה של סמים עם מעצר
שב"חים .התחילו עבודות במסגרת 'מהיר לעיר' במחלף הסירה .דיון
בהתנגדויות לתכנית מעונות שרה .שיתוף הציבור במתחם שיכון גורדון.
הפקדת תכנית חוף התכלת .תכנית המתאר להתחדשות אזור התעסוקה
נקלטה בלשכת התכנון .המתקן הרובוטי לאופניים -יתחילו בהתקנה שלו
ליד הרכבת .נפתחו הנתיבים של התחבורה הציבורית בבן ציון מיכאלי.
התקיימו מס' הדרכות בתחום הסביבה ,בתחום הקומפוסטר הביתי .יש
לנו די הרבה כאלו .100 ,ואחרון אני אציין שהרצליה ביצעה קמפיין של
עיר נקייה מעישון ,זה חודש ויום ללא עישון אז אנחנו גם על זה שמים את
הדגש .ברכה והערכה לכל עובדי ומנהלי העירייה.
תודה למנכ"ל .בבקשה מאיה.
משה פדלון:
יש לי בקשה קטנה; הסידור של הסדר יום כולל הסעיפים בטאבלט הוא
מאיה כץ:
טיפה מסורבל.
 ...מסורבל.
דובר:
בסדר ,השתדלתי להיות עדינה .סדר היום הוא כאילו למטה ,הסעיפים
מאיה כץ:
למעלה ,זה מאוד קשה לג'נגל את ה ,-לא קשה ,זה מאוד מאתגר אוקי?
לג'נגל רגע את הדבר הזה .אם אפשר לסדר את זה בצורה שהיא או
כרונולוגית לפי הישיבה או אפילו לעשות בצד עוד איזשהו חלון כזה שאת
סדר היום לדוגמא נראה בנפרד ואז את הדברים האחרים,
מסמך אחד ארוך שכולל הכל.
דובר:
(מדברים יחד ,שיח פנימי בין חברי המועצה)
בסדר?
מאיה כץ:
לקחנו לתשומת לבנו.
רוזה:
תודה.
מאיה כץ:
טוב .בבקשה ג'ו ,תתחילו.
משה פדלון:
סעיף  -4שאילתות
שאילתה מס'  1על ידי מר רונן וסרמן .הנושא הוא שילוט על גדרות בתים.
ג'ו ניסימוב:
ישנה אי בהירות מסוימת בכל הקשור לחוק העזר העירוני בהתייחס
לתליית שילוט על גדרות בתים ברחבי העיר .בתקופות בחירות יש
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מבצעים שלמים של הורדת שילוט אולם לאורך תקופות ארוכות ישנה
העלמת עין בנוגע לשלטים דתיים ברחבי העיר .מצרף תמונה מייצגת
שצולמה ברחוב כדורי החודש והם פונים ושואלים בנוגע לעניין .מאוד לא
ברור להם למה יש אכיפה בררנית לעניין  ...האם מותר לתלות שילוט מכל
סוג שהוא על דירות השערים בגובה המדרכה? האם ישנה אכיפה נגד
תליית שילוט מכל סוג שהוא אשר נתלה על דירות ושערים בגובה
המדרכה? האם ישנה העלמת עין מכוונת נגד תליית שלטים המקדמים את
השבת ו/או את המשיח וכל נושא הקשור ליהדות? במידה ואין העלמת עין
מכוונת מה בכוונת העירייה בכדי לאכוף את חוק העזר העירוני הרלוונטי?
(דיבורי רקע)
ג'ו ניסימוב:

רונן וסרמן:
ג'ו ניסימוב:
רונן וסרמן:
ג'ו ניסימוב:
רונן וסרמן:
אהוד לזר:

רונן וסרמן:
ג'ו ניסימוב:

אתם מפריעים לי שם .משה ,אי אפשר להילחם אתכם .כמה פניות היו
למוקד העירייה בנושא שילוט שכזה מתחילת השנה? כי תושבים אמרו
שהם פתחו קריאות שנסגרו.
תשובה :חל לאיסור על תליית מודעות על גבי גדרות ו/או שערים הפונים
למרחב הציבורי ... .לעירייה בחודש האחרון נרשמו  16קנסות בגין תליית
מודעות במרחב הציבורי על גבי גדרות או חומות חיצוניות .אין כל עצימת
עין ואין כל העלמת עין בנושא .התרעה על קנס של הסרה של שילוט-
התקבלו  43פניות מתחילת השנה ויש את ה 23-פניות מתחילת השנה,
להלן דו"ח סטאטוס ,יש את זה בטבלה ,זה אצלך אני מניח .רונן?
כן .אז קודם כל תודה רבה על התשובה המפורטת והמסודרת,
ועל ההקראה,
ועל ההקראה ה-עוד יותר מסודרת.
 ...כתב יפה.
השאלה הנוספת היא האם בעצם המסר הוא לתושבים שמשהו מפריע
להם ולא מטופל ,לדבריהם שפשוט ימשיכו להתלונן .האם זה המסר?
המסר הוא שאנחנו קשובים לתלונות ,יש תלונות שאנחנו יכולים לטפל
בהם באופן מיידי ויש תלונות שאנחנו  ...באופן מיידי .אם יש למישהו
איזושהי בעיה עם אופן טיפול התלונה -כמובן שיש לנו את נציבות פניות
הציבור והוא מוזמן לפנות .אנחנו ניתן את כל המענה שנדרש .תודה.
תודה .שאילתה .2
מס'  2רונן וסרמן ,בית כנסת בנווה עמל .דיירים הגרים בסמיכות לבית
כנסת עולי לוב בשכונת נווה עמל פנו מספר פעמים לגבי היותו של בית
הכנסת נטע זר ולא חוקי בתוך בתי השכונה לדבריהם .בשנת ... 2017
תב"ע אזורית ומבנה בית הכנסת אושר בסייגים מחמירים :א' -לא
תתאפשר חריגה מהמבנה המקורית .ב' -מבנה בית הכנסת המקורי יעבור
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שיפוץ בלבד .ג' -לא תותר עריכת שמחות או כל דבר אשר  ...למגורים .על
אף זאת בשנת  2017נערכו מספר אירועים גדולים במקום ,כמו גם תפילות
ענק ,סעודות ,דרשות ושיעורים בחצר בית הכנסת שנמצאים בתוך מתחם
מגורים כאמור .במיוחד בימי הקורונה הפעילות הייתה מחוץ לבית
הכנסת כפי שנדרש אך הדבר פגע מאוד בדיירים שמתגוררים בסביבה.
לאורך השנים השכנים הביעו התחשבות וניסו לשמור על יחסי שכנות
טובה ולא התלוננו בבחינת 'חיה ותן לחיות' .אך לפני שבועות ספורים
הוצב בחצר בית הכנסת אוהל ענק שמביא מבחינת שטח עיקרי נוסף
למבנה הציבור המשמש כמבנה קבע בחצר בית הכנסת בניגוד לכל
הסכמות העבר ,וכמובן בניגוד לתב"ע .בבירור שנעשה על ידי הדיירים
מדובר על מבנה קבע שנרכש ולא הושכר לחיזוק הפעילות של בית הכנסת.
המבנה כולל רצפת דשא סינטטי ,שולחנות וכיסאות ובקרוב גם מערכת
מיזוג אוויר ,משמע נוצר מבנה קבע נוסף ולא חוקי לבית הכנסת .המבנה
הזה הוא בסיס להרחבת הפעילות של בית הכנסת ומגוון פעילויות נוספות
הכוללות שיעורים ,אירועים ,התכנסויות לשמחות כמו שבת חתן ,עלייה
לתורה ,ארוחות וסעודות .כבר היום בשעות פעילות בית הכנסת יש ריבוי
כלי רכב ברחוב וחסימתו למעבר של כלי רכב אחרים ואוטובוסים .לפני
מספר שבועות נחגגה בריתה בבית הכנסת ,שביל הגישה היה עמוס
במשפחות שהסתובבו בחצרות הבתים והיו עלולים להיפגע מרכבים
שנכנסו ויצאו מהמתחם .כמו כן היה רעש רב ,מערכת הגברה ושאריות
לכלוך ומזון מהארוחה שהוגשה במקום ,וזאת בניגוד לכל הנחיה שיצאה
בנושא .מיותר לציין שמדובר בהפרה בוטה של בית הכנסת ובניגוד לתב"ע
העירונית של המקום אשר בפירוש אוסרת תוספת מבנה ,אירועים וכל
פעילות חריגה .ההפרה הזו פוגעת במרקם העדין עם השכנים כאשר
בסביבתו של בית הכנסת נמצאים לפחות שלושה בתי כנסת נוספים ,כך
שהדבר אינו גורע דבר וחצי דבר ממתפללים ומהפעילות הנלווית לכך.
התושבים דורשים להסיר את מבנה האוהל ולהחזיר את פעילות בית
הכנסת למבנה המיועד לו בעבר .מצורפים התב"ע של בית הכנסת ,שתי
תמונות שמראות עד כמה בית הכנסת צמוד לבתי התושבים .ולהלן
השאלות:
 .1האם העירייה הייתה מודעת לבעיה?
 .2האם העירייה אישרה לבית הכנסת להפר את התב"ע ולהגדיל את שטח
הפעילות?
 .3האם הנהלת העירייה מבינה את התסכול הרב שחשים תושבים שרכשו
במיטב כספם את ביתם בסביבת מגורים שקטה ,שאינה יכולה וגם לא
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רונן וסרמן:

אהוד לזר:
דוברת:
(מדברים יחד)
רונן וסרמן:
(מדברים יחד)
רונן וסרמן:
אהוד לזר:

דוברת:
רונן וסרמן:
אהוד לזר:
רונן וסרמן:
ג'ו ניסימוב:
צבי וייס:
רונן וסרמן:
(מדברים יחד)
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
רונן וסרמן:
צבי וייס:
רונן וסרמן:
צבי וייס:

אמורה להכניס  ...רעש ולכלוך.
 .4מה בכוונת העירייה לעשות בכדי לפתור את הבעיה הנגרמת?
 .5מהו לוח הזמנים לפתרון הנושא?
תשובה :האוהל פורק.
אז אם קודם החמאתי אז עכשיו אני לא אחמיא כי זה לא נכון .אני
קיבלתי תמונות והעברתי לכם את התמונות ,כולכם קיבלתם את
התמונות ממה שקורה עכשיו ובימים האחרונים .קודם כל עושים שם על
האש ,וחגיגות ומסיבות גם אם האוכל פורק לצורך העניין ושנית האוכל
לא פורק .הורידו רק את הגג .המבנה קיים ,שלחתי לך תמונה מעכשיו.
הנושא הזה ייבדק ,התשובה שלנו היא שאנחנו מקפידים,
 ...תמונות מהפיקוח שזה פורק,
המבנה קיים ,אין גג.
אנשים עושים שם על האש בחוץ .עושים על האש בתוך בית של שכונה.
חברים ,חברים ,התשובה היא העירייה פועלת על פי דין ,על פי דיני התכנון
והבנייה ועל פי מערכות דינים נוספות .הנושא הזה ייבדק ,במידת הצורך
אנחנו נעשה עוד מהלך מולם אז אנא ,לטיפול אגף הפיקוח.
פירקו והרכיבו עוד הפעם אחרי כמה ימים.
הערה אחרונה למנכ"ל; לא תותר עריכת שמחות או כל דבר אשר יהווה
מטרד למגורים -זה לא קורה .הם עושים שמחות וזה מפריע למגורים.
אז שוב ,הנושא ,טופל ,במידה והוא שב על עצמו אנחנו נבדוק את זה שוב.
תודה רבה.
שאילתה מס' .3
רגע ,רגע ,השאלה היא מה זה שמחות.
יש בית כנסת,
אין ,אין ,חברים זה לא לדיון .חברים ,יש הוראות ,חברים,
אם אתה עושה על האש למישהו בתוך החצר זה לא נעים.
אנחנו מכירים את הנושא הזה לא שנות דור אלא יותר .זה עבר את כל
הרמות של כל,
אתה מוזמן ללכת לראות מה קורה שם.
חכה רגע .זה עבר את כל הרמות של כל בתי המשפט .והלכו ,הראו... ,
אישרו להם לבוא לבית הכנסת להתקהל ,לא מוכרחים לבוא לבית הכנסת
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רונן וסרמן:
(מדברים יחד)
צבי וייס:
רונן וסרמן:
אהוד לזר:
רונן וסרמן:
(מדברים יחד)
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
אהוד לזר:
ג'ו ניסימוב:

ולהיות עצובים,
אין בעיה אבל לא לעשות על האש בתוך חצר של מישהו.
קודם כל ברור שזה לא בשבת כי על האש,
לא בשבת ,מי דיבר על שבת?
מר וייס אנחנו לא פותחים את זה לדיון .אני מתנצל ,אני עוצר אתכם,
נראה אותך שעושים לך על האש בתוך החצר.
מר וייס מספיק ,הנושא בורר.
חברים לשאילתה הבאה ,שששש' ,חברים ,חברים ,אנחנו עוצרים כאן
לשאילתה הבאה .ג'ו -השאילתה הבאה.
שאילתה מס'  -3מר יעקובוביץ' .הנושא הוא אי טיפול בזיהום הכתם
הצהוב .כבר כמה שנים שאני מתריעה ודורש מהעירייה לטפל בזיהום
הכתם הצהוב שמזהם באופן קבוע את חופיה הצפוניים של הרצליה-
אפולוניה ,נוף ים והשרון .בהמשך לפגישה שאליה זומנתי יחד עם מי
שמכהן היום כמנכ"ל העירייה הבהרתי שיש לטפל קודם כל במקור
הספציפי של הכתם הצהוב כדי למנוע את זיהום הים ,והמשך הפגיעה
במתרחצים וחובבי הספורט הימי ובסביבה הימית .על כן השאלות
הבאות.
 . 1לאור פסק הדין המבורך בעניין אפולוניה מתי מתוכנן להתחיל בטיפול
הכתם הצהוב?
 .2האם העירייה פועלת מול המתרחצים ופעילי ספורט ימי כדי להזהירם
מפני כניסה למים בעת התפשטות הכתם הצהוב בחוף אפולוניה ,סידניאלי
והשרון?
 .3האם העירייה מודעת לקיומן של חביות עם חומר צהוב זרחני באזור
תע"ש? אם כן ,מה בכוונת העירייה לעשות עם זה? אם לא -מצ"ב תמונה
להמחשה.
תשובה לשאילת מס' :3
 .1הטיפול בזיהום הקרקע בתע"ש הינו תלוי בפס"ד וההליך התחיל כבר
כשנה מול החברה לשירותי חוץ וסביבה הפועלת תחת משרד הגנת
הסביבה מכיוון שמדובר על קרקעות מדינה .כאמור ,ניקיון הקרקע ומי
התהום הם באחריות המדינה ונמצאים בעדיפות עליונה בעירייה ביחידה
לאיכות סביבה שמלווים את התהליך .חשוב לציין כי למרות רצון
העירייה להמשיך בפעילות המשותפת עם הגורמים המוסמכים של

"חבר" – הקלטה ותמלול

9

המשרד להגנת הסביבה וחברים מטעמה ,לאחרונה התקבלה הודעה
ממנהל המחוז במשרד להגנת הסביבה יהורם הורוביץ לפיה נראה כי
קידום הנושא מבחינתם הינו מושהה מסיבות תכנוניות ותקציביות .ראה
המצ"ב.
 . 2בהתאם לנוהל הקיים ,נוהל ננס צהוב ,רשות החופים מבצעת הקפדה
בעונת הרחצה בדיקות דו-יומיות באמצעות מכשיר פולירימטר המודד את
רמת הכתם הצהוב במים .על פי התוצאות מתקבלות החלטות הנוגעות
לסגירת חוף נוף ים או לא וכן  ...רשות החופים בתיאום משרד הבריאות.
סגירת חוף מלווה בפרסום לציבור והצבת שילוט.
 .3לקראת ביצוע ניקוי הושגו סקרים שנעשו המראים את מקורות הזיהום
בשטח ,החברה לשירותי חוץ וסביבה הפועלת תחת המדינה והמשרד
להגנת הסביבה אחראית על ביצוע הניקיון ,מכירה את מקורות הזיהום
ו ...לטפל בכל המוקדים המוכרים  ...בהמשך מבחינת החומרים בשטח
וטיפול במקום . ...
יונתן יעקובוביץ' :דבר ראשון ,אם אפשר שפעם הבאה כשאני מצרף איזושהי תמונה אז גם
לצרף אותה לשאילתה שאנשים יוכלו לראות אותה.
יש אותה בנספחים.
דוברת:
בנספחים.
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :אבל בעיקרון על הדבר הספציפי הזה לא ניתנה תשובה .יש שם חביות
ממש שיושבות עם חומר זרחני שנוזל מהם ב ...שטחי תע"ש ,אתה יכול
ללכת למצוא .זה כמובן לא באופן פזור בכל השטח רואים את זה אבל יש
כמה נקודות שרואים את זה .אבל אהוד אתה יודע ,ישבנו על זה ,דיברנו
על זה ,חייבים לעשות משהו עם זה .במיוחד ודווקא כשהמדינה באה
ומסירה את הידיים שלה מזה .ראינו את זה לא רק עכשיו אלא גם בשנת
 2004שעשו שם אז את הבדיקות ואמרו שיש  5 ...אז זה לא פוגע באף
אחד .אני הבן אדם האחרון שבעד סגירת חופי רחצה אבל בסופו של דבר
הכתם הצהוב הזה מתפשט שם בצורה עקבית כל הזמן ,לא ראיתי שנסגר
חוף רחצה אפילו פעם אחת השנה ואם כן אז יכול להיות שאני טועה.
השאלה שלי היא בסופו של דבר היא מתי אנחנו הולכים לטפל בזה .זו
השורה התחתונה.
אז אני אשיב ואני אגיד שאנחנו היינו תמהים מאוד על ההודעה של מנהל
אהוד לזר:
המחוז ,אני הגבתי לו באופן חריף ביותר .אני לא אשב ולא אשקוט עד
שהמשרד להגנת הסביבה יתנהלו בצורה שמצופה מהם כמשרד ממשלתי,
ויטהרו וישקמו את הקרקע הזו .אני לוקח את זה כפרויקט אישי.
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(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :דבר ראשון תודה רבה רבה ,ואם יש לך קשר לגב' זנדברג ,...
(דיבורי רקע ,יונתן יעקובוביץ' נשמע מרוחק מהמיקרופון)
אוקי.
אהוד לזר:
יונתן יעקובוביץ' ... :כשמדברים על העניין של הכתם הצהוב בניגוד לשאר הזיהומים שיש
בקרקע ,מדובר באזור נקודתי שאפשר לטפל בו בצורה איכותית הרבה
יותר . ...
אוקי .לשאילתה הבאה.
אהוד לזר:
שאילתה  ... 4יעקובוביץ'.
ג'ו ניסימוב:
(דיבורי רקע)
דנה ,משה ,זה נורא מפריע ,באמת.
ג'ו ניסימוב:
זה נושאים ברומו של עולם.
משה ועקנין:
אולי רומו אבל זה מפריע לי .אני דיסלקטי ,זה בעיה ,אני גם צריך
ג'ו ניסימוב:
להקריא ,גם לשמוע אתכם וגם לסנן את זה .אני בסך הכל בולגרי צנוע.
אי הקמת אלמנטים למניעת הגעת פסולת הפלסטיק למערכת הניקוז של
הים.
(מדברים יחד)
לפני מספר שנים יזמתי פיילוט מוצלח שמטרתו הייתה לתפוס את
ג'ו ניסימוב:
הפסולת הפלסטיק שיוצאת ממערכת הניקוז העירונית בחוף אכדיה דרום
לפני הגעתה לים .בסיור שערכתי יחד עם דורון גילר ונציגי המחלקות
הרלוונטיות בעירייה ,אחרי שהוחלט מסיבות לא ברורות להסיר את
הפיילוט ,הובהר לי כי העירייה תפעל לקדם הקמת אלמנט חלופי עוד
השנה ולפני החורף הבא .מאז ועד היום לא נחשפתי להתקדמות כלשהי
בעניין ולכן השאלות הבאות:
 .1מה נעשה מאז הסיור שנערך  ...דורון גיל?  .2מהם האלמנטים
שהעירייה מתכננת לשים בפתח מערכת הניקוז העירונית בחוף אכדיה
דרום כדי למנוע את הגעת הפלסטיק לים?  .3מתי האלמנטים אמורים
לקום?  .4האם קיים תכנון לעניין ואם כן ,באיזה שלב הוא נמצא.
תשובה :לשאלות  -1-3הסיור נערך במסגרת וועדה לבדיקת הצפות בעיר.
הוסבר בסיור מדוע הוסרו הרשתות ,בעיקר מכיוון שנחסמו בפסולת וגרמו
להצפות .על מנת לברר את הנושא לעומק זומנה ל 23.6-פגישת לבחינה
הנדסית של הנושא במשרדי החברה לפיתוח התיירות .4 .הנושא טרם
תוקצב להמשך תכנון המתקן .יעקובוביץ'.
יונתן יעקובוביץ' :אני רק אציין שבאמת היה את הסיור עם דורון ועם כל שאר צוות
ההנדסה ,אני נתתי את ההשגות שלי לגבי המסקנות שלהן שהיו שם .הרי
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גם מי שהקים בסופו של דבר את הדבר הזה זה היה באמצעות מהנדסים
כאלו ואחרים .זה לא שבא יונתן ו ...את הגדרות כי הוא רוצה .דבר נוסף,
תודה על זה שזומנתי לישיבה ,אני חושב שזה נכון לציין את זה ,אז אני
באמת מודה על זה שזומנתי לישיבה הזאת .אבל הפער של הזמנים פה בין
הסיור שנערך שזה היה בשיא ההצפות שזה היה בסוף שנת  ,2020ובין
עכשיו כשאנחנו יושבים פה כבר בחודש יוני .ואם כך קצב הדברים
מתקדם אני לא רואה את הדבר הזה לא בשנת  2021ולא בשנת .2022
הערה נכונה,
אהוד לזר:
יונתן יעקובוביץ' :תן לי עוד שנייה לסיים .ואני הייתי שמח אהוד שאם כמו את הדבר הזה
קח גם את הדבר הזה תחת ידך ותקדם את זה כי באמת ,אני הבן אדם
הראשון שיבוא ויתן את הברכות ואת התשואות לכל מי שיגרום לדבר
הזה,
מהפגישה יונתן ,בפגישה שהייתם מה היה בפגישה?
משה ועקנין:
היא תהיה ב .23-הערה נכונה ואני אבדוק את זה גם באופן אישי.
אהוד לזר:
לשאילתה הבאה.
את שאילתה מס'  5אפשר להוריד מסדר היום ,זה היה רלוונטי לישיבת
מאיה כץ:
מועצה הקודמת ,מאז מלחמה ,הסתיימה השנה וזה לא רלוונטי .תודה.
שאילתה מס'  ... -6בחירות לוועדי שכונות .במשך כל תקופה מתקיימות
ג'ו ניסימוב:
בחירות בוועדי השכונות ,וועדי השכונות פועלים בצמידות עם העירייה
ומעלים את הצרכים והרצונות של התושבים ,ופעילותם חשובה והכרחית
להיבטים רבים .תהליך בחירת וועד בכל שכונה נעשה בנפרד בהתאם
לתקופת הבחירות האחרונה.
 .1מהם התאריכים בהם יתקיימו בחירות בכל השכונות בהם יש וועד
בעיר?
 . 2מתי מתוכננות להתקיים בחירות חדשות בשכונות ומה התאריך עבור
כל שכונה.
 .3מי אמון היום על נושא הבחירות לוועדי שכונות.
תשובות :לשאלות  -1-3לכל שכונה בעיר מאפיינים קהילתיים שונים.
על כן בשנים האחרונות מציעה העירייה כלים קהילתיים אחרים לצורך
התארגנות אפקטיבית של הציבור ,בין היתר הקמת קהילות ,ו-וועדות
קהילתיות בכל אחת מהן .דוגמא נוספת היא מנהלות שכונה שכונתיות
המרוכזות באמצעות התאגיד למרכזים קהילתיים.
שאלה נוספת.
אהוד לזר:
לא נתתם תשובות על אף אחת מהשאלות .אני חושבת שנעשית פעילות
מאיה כץ:
קהילתית מאוד רחבה וטובה ,יחד עם זאת זה לא מחליף בחירות של וועד
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אהוד לזר:
מאיה כץ:

אהוד לזר:

מאיה כץ:
אהוד לזר:
ג'ו ניסימוב:
דובר:
אהוד לזר:
דובר:
(מדברים יחד)
משה פדלון:
ג'ו ניסימוב:

שכונה .בעצם בתשובות פה אתם אומרים שאתם לא מתכוונים לקיים
בחירות בוועדי השכונות.
זה לא ,-אתה רוצה לענות? זה לא הדירקטיבה שלנו.
בוודאי שכן .יעקב נורין ניהל את בחירות וועדי השכונות ,יש חוברת
ומתודיקה מסודרת ,כולל התאריכים וכולל כל שכונה ושכונה מתי צריך
להתקיים בה ,כמה שנים הוועדה צריך להיות ומתי יוצאים לבחירות
חדשות.
אנחנו נגיד שכשיש שכונה או שיש קהילה שרוצה להתארגן באופן של
בחירות בקלפי -אנחנו נסייע ונעמיד את כל המשאבים .כרגע אין מצב
כזה,
בסדר ,אז אני כבר אביא לך את השכונות בישיבה הבאה שרוצות
להתארגן לבחירות.
בסדר גמור.
תודה.
חבל שאתה מזלזל בדברים האלה משה .הם לא צריכים לא צריכים ציוד
משרדי ,הם צריכים שיכבדו אותם ,זה הכל.
הכל בסדר .התשובה הייתה מאוד ברורה ,הרוח ברורה .שאילתה הבאה.
מה שצריך אנחנו ניתן להם .גם פרגודים אם הם צריכים ... ,ניתן הכל .מה
הבעיה?
יש פה עמותת 'עמליה' ,יש הרבה מאוד עמותות שאנחנו מחבקים,
מסייעים ועובדים בשיתוף פעולה מלא.
שאילתה מס'  ,7מר אורן אוריאלי בנושא בתי ספר בשכונת גליל ים ב'.
פרויקט המגורים של שבירו שממוקם ברחוב הקרן בשכונת גליל ים ב'
מאוכלס במלואו מזה זמן מה ,תמהיל האוכלוסייה  ...מורכב לרוב מזוגות
צעירים עם ילדים כך שבבסיס שאילתה זאת טמון בראש ובראשונה בצפי
האכלוס אשר לאורו פועלת העירייה בבואה לשייך ילדים וילדות לבתי
ספר באזור מגוריהם .בשכונת גליל ים ב' נבנה בימים אלה בית ספר יסודי
במתחם  408ברחוב מוטה גור ,בית ספר שנמצא במרחק עשרות מטרים
בודדים מדיירי רחוב הקרן וכל המפריד בינו לבין דיירי הרחוב הוא שטח
ציבורי ירוק ,בו יכולים הילדים לעשות שימוש יומיומי ובטיחותי על מנת
להגיע לבית הספר בבוקר ללא ליווי ההורים .ברם ,על פי הודעה שקיבלו
דיירי הרחוב התברר כי מסיבה כלשהי דיירי רחוב הקרן משויכים דווקא
לבית ספר מרוחק יותר שנמצא בכניסה לשכונת גליל ים א' ,מתחם .406
בית הספר המיועד במגרש  406נמצא רחוק למדי מרחוב הקרן ועל מנת
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אורן אוריאלי:

להגיע אליו הילדים יצטרכו ללכת דרך כביש דו מסלולי סואן ופקוק ,או
לחלופין לצעוד זמן רב למדי דרך הגשר שמעל הפארק .כך או כך בבוקר
הילדים יצטרכו את עזרת הוריהם להגעה לבית הספר ויש בכך להביא
לעומס גדול עוד יותר על נתיבי התחבורה בשכונה העמוסים ממילא .יתרה
מכך ,בית הספר הזה הוא חלק מקומפלקס חינוכי שכולל גם חטיבת
ביניים ותיכון ומטבע הדברים מדובר בקומפלקס עמוס לעייפה ,אליו
יצטרכו הילדים בגיל יסודי להגיע מדי יום .נקודה חשובה נוספת בעניין
הזה טמונה בעובדה כי בתי הספר משמשים לרוב כעוגן קהילתי משמעותי
עבור התושבים גם לאחר שעות הלימודים ,ומן הסתם בית הספר שנמצא
בתוך השכונה הוא בית ספר שאמור לשמש את כלל הקהילה ולא בית ספר
מרוחק יותר .זאת ועוד ,מרבית הילדים שמתגוררים בפרויקט אפריקה
ישראל שממוקם צמוד לפרויקט שבירו מיועדים ללמוד בבית הספר
במגרש  408שנמצא מול ביתם .למעשה אין כל הבדל גיאוגרפי בין שני
הפרויקטים הנ"ל מבחינת המרחק לבית הספר במגרש  ,408ונדמה כאילו
ההחלטות אודות השיוך לבית הספר התקבלה באופן שרירותי ,ללא בסיס
עובדתי וללא ההיגיון המתחייב נוכח הנתונים .אשר על כן יש לשאול :על
סמך מה קבעה עיריית הרצליה כי ילדי הקרן משויכים דווקא לבית ספר
במגרש  406המרוחק יותר ולא לבית הספר הסמוך לביתם במגרש ,408
כפי שההיגיון ,הנוחות והנוהג מחייבים .ובהמשך לכך ,מה הקיבולת
המקסימלית של תלמידים בבית הספר במגרש  ?408האם מוצו אחוזי
הבנייה לגבי המגרש? האם עמדו בפני העירייה נתונים דמוגרפיים
מדויקים אשר לאורם מתבצע תכנון של מוסדות החינוך בשכונה.
תשובה לשאילתה מס'  :7במהלך שנת הלימודים הקרובה תשפ"ב ילמדו
כל תלמידי שכונת גליל ים בבית ספר זמני שנבנה בפארק .בשכונת גליל ים
נבנים שני בתי ספר יסודיים ,ב 406-ו 408-שנמצאים במרחק קצר של כ-
חצי קילומטר זה מזה ,ובית ספר במתחם  304שייבנה בחלק המזרחי של
השכונה בשלב מאוחר יותר ולפי הצורך .בשל מספרי התלמידים הרבים
שצפויים להגיע מרחוק הקרן שויכו תלמידי הרחוב לבית ספר  .406נדגיש
כי מדובר בשכונה חדשה שנמצאת בשלבי איכלוס והחלוקה לאזורי רישום
בוצעה על פי צפי שערך האגף לאסטרטגיה .במהלך שנת הלימודים תשפ"ב
אגף החינוך יבצע הערכה נוספת לאור המשך האיכלוס בשכונה ויבחן
מחדש את מספר התלמידים בשני בתי הספר על מנת לבדוק מחדש את
החלוקה האזורית ,כולל ייתכנות השיבוץ של תלמידי רחוב הקרן לבית
הספר במתחם .408
תודה .קודם כל אני חייב לומר שהמרחק הזה שצוין של חצי קילומטר זה
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אהוד לזר:
(מדברים יחד)
אורן אוריאלי:
אהוד לזר:
אורן אוריאלי:
אהוד לזר:
אורן אוריאלי:
אהוד לזר:

אורן אוריאלי:
אהוד לזר:

אורן אוריאלי:

אולי במקרה הטוב קו אווירי ,אבל ההימצאות שלו בשטח שכוללת מעבר
דרך כביש עמוס ,כמעט בלתי עבור שישמש כמעט את כל תושבי השכונה
שייצאו בבוקר ,אז ההבדל הוא גדול מאוד .ואני לא אחזור כאן על מה
שכתבתי בשאילתה על כך שמדובר בבית ספר שנמצא מול ביתם של
האנשים .מרחק עשרות מטרים .ואני גם לא אחזור על כל החשיבות של
העניין הקהילתי ,מעבר כמובן לגיאוגרפי עבור ילדים .ואני גם לא אחזור
על העניין הזה שככל שאנחנו חוסכים להורים את העניין הזה של לקחת
את הילדים שלהם באוטו בבוקר -אני חושב שעשינו פה דבר גדול ככל
שהעניין הזה ייפתר .אני חייב לומר שהחלוקה לאזורי רישום ,כך נאמר
בתשובה ,מבוצעת על ידי צפי שערך האגף לאסטרטגיה ומה שמוזר שם
שאם הדיירים של שבירו היו הראשונים להתאכלס ,והם הראשונים לקבל
הודעות שהם לא ילמדו בבית ספר שנמצא מול ביתם אז משהו כאן ,-יש
איזשהו טעם לפגם.
אז אני אסביר את המתודולוגיה,
 ...גם בעיות תכנוניות,
אני אסביר את המתודולוגיה.
אם יש בעיות תכנוניות עדיין אפשר לתקן אותן ,בטח בשלב הזה.
אלו לא בעיות תכנוניות.
בבקשה.
המתודולוגיה אומרת כזה דבר; קודם כל הכנה של אזורי רישום זו הכנה
שמתבססת על צפי אוכלוסייה .לצורך העניין כל שכונת גליל ים תוכננה
במקום לשני בתי ספר יסודיים .הצפי של תחזית האוכלוסין משקפת ככל
הנראה צורך בשלושה בתי ספר יסודיים ולכן אזורי הרישום חולקו אחרת,
בגלל שמשפחות שבדרך כלל זוכות במחיר למשתכן הן לא  ,3.5הן  3.5או
.6
נתונים שהיו בפני אותו צפי ,הרי היה ידוע שמדובר במשפחות כאלה,
לא ,לא ,הצפי תוקף לפני שנה וחצי .אני אגיד כמה דברים ... .בסוף אנחנו
נארוז את זה לתשובה אחת .בסופו של דבר מבחינת אזורי הרישום שזה
גם אזורים שאמורים להיות מאושרים על ידי משרד החינוך ,היה צריך
מתישהו להפיל את העט כי שני בתי הספר מבחינת הקיבולת שלהם הם
 18כיתות 408 .ו 406-אוקי? אגב ,מבחינה תכנונית יש מעבר עילי מעל
הכביש הזה שלא חייב לחצות במעבר חציה ,מעבר מגונן שאמור לשמש
בין היתר לדברים האלה,
כתבתי על זה.
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אהוד לזר:

אורן אוריאלי:

אהוד לזר:

אורן אוריאלי:
(מדברים יחד)
אהוד לזר:

רק דקה .בכל מקרה אנחנו מבינים שיש איזושהי הטיה ,בראש לפחות
קוגניטיבית ,של מבנים או מתחמים שנמצאים צמודים יחסית או קרובים
יותר לבית ספר מסוים מאשר לשני .אנחנו ערים לדבר הזה ,אנחנו נחתור
לכך שכל מי שמתגורר בסמיכות ל 408-ילך ל ,408-ומי שמתגורר בסמיכות
ל 406-ילך ל .406-זו גמישות שתיעשה רק אחרי שאנחנו נבין את תמונת
הרישום ואחרי שיהיה אכלוס יותר משמעותי של בית הספר .נכון לשנת
הלימודים הקרובה כל הרישומים הולכים לבית הספר הזמני בפארק,
באפריל שנה הבאה תהיה לנו תמונה הרבה יותר ברורה ונוכל לעשות
 Reshuffleגם אל מול המחוז וגם אל מול נתוני הרישום פנימה בתוך בתי
הספר.
אז אני אשמח מאוד על התשובה הזאת ,אני רק אצייד אותך בעוד נתון
שכדאי לבדוק ,שאלתי את זה בשאילתה ולא קיבלתי תשובה .האם אחוזי
הבנייה מוצו על גבי  ?408אני יודע שב 406-אולי אין בעיה ,שהרי ידוע גם
שבתי ספר נבנים הרבה פעמים מתוך כוונה להגדיל אותם .בטח בעידן הזה
לא בטוח שאנחנו צריכים כיתות,
אני אענה לך לא מבחינת זכויות הבנייה ,אני אענה לך מבחינת התכסית
של המקום .בסופו של דבר בתי הספר האלו תוכננו בקפידה גם פדגוגית
וגם תכנונית אדריכלית כדי להיות,
אז יכול להיות  ...לבקש הקלה,

לא ,לא ,זה לא עניין של הקלה .כדי להיות בתי ספר שיש בהם מרחבי
למידה והם מותאמים ל ,m21-וכל מה שאתה גם מכיר בתוך בית ספר
כמו שמתכננים בית ספר חדש .אם לא תהיה לנו ברירה ואנחנו נקבל
החלטה בעוד שנה -יכול להיות שנעשה שינויים מבניים בתוך הגבול
הכחול של בתי הספר ויש לנו כמה כלים .אני לא חושב שאנחנו נצטרך
להגיע לשם כי האלטרנטיבות הן טובות ,אבל כל הכלים על השולחן.
אורן אוריאלי :אז תשמע ,אני רק חושב שזה בסדר עדיפות עליון מבחינת הילדים
שמוציאים את הראש מהחלון ,רואים בית ספר והולכים לכיוון השני
לחלוטין .סדר עדיפות עליון בעיניי ובטח בעיני התושבים שגם הצביעו על
זה לא מזמן בסקר שהם עשו ביניהם.
אהוד ,בקשה טכנית של הבקר אם אתה יכול דקה להרחיק את
ג'ו ניסימוב:
המיקרופון.
(המשך שיח קצר בנושאים טכניים)
שאילתה מס' על ידי גב' דנה אורן ינאי .הנושא הוא קיום מצעד גאווה
ג'ו ניסימוב:
עירוני לאור המשמעות והחשיבות הגבוהה לקיים מצעד גאווה עירוני.
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מצעד עשר מעניק חיבוק חם לקהילה הגאה ,מצעד אשר מאפשר לבני נוער
וצעירים רבים תחושה של שייכות ואהבה רבה ,מצעד שהינו אור גדול
לחברה הישראלית .לצד שלל האירועים הקיימים והחשובים ישנה
משמעות גדולה יותר על קיום מצעד שמאפשר לצעירים ,וותיקים ,בני
משפחה וחברי ם לצעוד בגאווה ובראש מורם ברחבי העיר האהובה כל כך.
מצעד שמאחד את כל קצוות החברה .אשמח לדעת האם:
 .1האם תהיה הנהגת העיר מוכנה להפיק החל משנה הבאה מצעד גאווה
עירוני?
 .2האם בתקציב  2022ניתן יהיה לתקצב את המצעד?
 . 3האם העירייה תאפשר לכלל  ...במועצה לקחת חלק באירוע שהינו
אירוע גדול ומשמעותי ,וחוצה סיעות ומפלגות.
תשובה לשאילתה מס' :8
 . 1בכל שנה בטרם הפקת אירועי הגאווה נעשה תהליך של איתור צרכים.
השנה הוחלט שראוי להשקיע את המשאבים במספר רב של אירועי גאווה
מגוונים לכל הגילאים ,מאחוריהם עומדת חשיבה רבה שמניחים יסודות
לעיר שלנו כחברה שוויונית ומקדמים חינוך לקבלת האחר והסברה
ארוכת טווח במספר רב של מסגרות ,כמו גם עסקים מקומיים.
 .2הנושא ייבחן אל מול האלטרנטיבות המצוינות שמוצעות.
 .3כולם מוזמנים להשתתף באירועים.
דנה בבקשה.
דנה אורן ינאי :תודה רבה .אני אתחיל את השאלה הנוספת באמצעות ,-באמת אהוד ואני
שוחחנו רבות על הנושא ואני באמת רוצה להודות על כל חודש הפעילות
שאתה מוביל ,מפיק ,יצירתי ,מנסה באמת להביא קצת חדשנות ועשייה.
העירייה.
אהוד לזר:
דנה אורן ינאי :אתה שעומד בראש ,כן.
העירייה.
אהוד לזר:
דנה אורן ינאי :השאלה שלי ,אנחנו בשנים האחרונות אנחנו עדים דווקא לערים שהן לא
תל אביב וירושלים שהן  ...באמת לוקחים את המצעד לכיוון פרובוקטיבי,
הם לוקחים את המצעד לנושא המשפחה והקהילה .בשל החשיבות
המרובה ,בעיקר בקרב אוכלוסיית בני הנוער הצעירים יותר שבאמת
זקוקים לראות מתחת לחלון ביתם את התמיכה ואת זה שהם לא זרים
ושונים ומיוחדים .זו החשיבות של המצעד .עכשיו אני מבינה את החשש,
אני מבינה את הרגישות בעיר ואת הרצון באמת שכל אחד איש באמונתו
יחיה .אני כן אבקש לדעת האם ניתן לבחון מצעד כזה או אחר במקומות
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אהוד לזר:

דנה אורן ינאי:
ג'ו ניסימוב:

דנה אורן ינאי:
רונן וסרמן:
ג'ו ניסימוב:
רונן וסרמן:
דנה אורן ינאי:

שלא יפגעו באוכלוסייה כזו או אחרת בעיר .שבאמת נוכל לשבת לא רק עם
אנשי הקהילות הבוגרים יותר אלא עם הצעירים יותר ועם המשפחות
שזקוקות לתמיכה ,ולראות כיצד ניתן באמת להפיק ,לא בקטע של
פרובוקציה ,באמת לחבק את הקהילה.
אני רק אגיד שכמו שכתבנו בסעיף הראשון -התכנית נעשתה על בסיס של
אית ור צרכים בשיתוף הרבה מאוד שחקנים וגורמים ,בין היתר מחזיק
התיק אגף תרבות נוער וספורט שהפיק את כל האירוע הזה וגורמים
אחרים .והקונספט שהוצע הוא קונספט שלדעת האנשים שישבו בצוותים
האלה חשבו שישקף הכי נכון את המהלך החינוכי ,ההסברתי ,התודעתי
והקהילתי שרוצים לייצר כאן בעיר .ולכן יצאה התכנית מ-א' ועד ת' ,כולל
האלטרנטיבה של משט במקום מצעד .אחרי שיח ובירור זה היה הצורך
וזה היה הרצון שעלה ובורר ,הוא התקבל באהדה ובאהבה .אם יעלה צורך
אחר במסגרת דיונים -הדבר הזה ייבחן כמובן.
תודה.
שאילה מס'  9על ידי גב' דנה אורן ינאי בנושא האנטנה ברחוב הרב קוק
 .99במשך מספר שנים מתלוננים תושבי שכונת גליל ים על סכנת הקרינה
לילדי ותושבי השכונה כתוצאה מהאנטנה שנמצאת על גבי המבנה .במשך
שנים התושבים חיים תחת הסכנה והמצב כפי שהוא כיום עלול להיות
בעל השלכות בריאותיות חמורות .לפני מספר חודשים התקבל דיווח ...
שהעירייה הוציאה צו שמחייב הריסה של המבנה ושל האנטנה .אשמח
לדעת האם הוצא צו הריסה ובמידה וכן מדוע לא אוכפים את הצו .מה
הסטאטוס כרגע בטיפול במפגע?
תשובה :האנטנה המדוברת נמצאת על גג מרכזת בזק לשעבר שבבעלות
קרן ריאליטי .המרכזת עצמו אמור להיהרס ובמקומו יוקמו מבנים
חדשים .לא הוצא צו הריסה לאנטנה או היתר ,אלא על היזם להגיש
בקשה להיתר הריסה .ככל הידוע היזם מתעתד להגיש בקרוב היתר
הריסה ,עם הריסת המבנה תפונה גם האנטנה .נעשו מספר בדיקות קרינה
והאנטנה אינה מהווה סכנה.
תודה .במהלך ההפסקה שוחחתי עם וסרמן והבנתי שזו תשובה שהייתה
גם,
אתם עשיתם  .copy-pastלא כתבתם את זה ,אף אחד לא כתב את זה.
עשיתם  copy-pastמאותה תשובה מלפני שנה וחצי.
אתה מאשים אותי ואני אתבע אותך.
תתבע.
(צוחקת) .אני כן אבקש וגם שוחחתי על כך עם ראש העיר בהפסקה .מיום
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ג'ו ניסימוב:
(מדברים יחד)
אהוד לזר:
דנה אורן ינאי:

אהוד לזר:
(מדברים יחד)
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
אהוד לזר:

דנה אורן ינאי:
אהוד לזר:
דנה אורן ינאי:
(מדברים יחד)
אהוד לזר:

הוצאת ההיתר,
האמת היא אותה אמת ,זה לא משנה אם אתה שואל או דנה.
אני אגיד משהו אחר,
רגע ,תן לי רק לדבר .מיום הוצאת ההיתר השתנו התנאים במקום,
השימושים ,הסביבה השתנתה .אותם גני ילדים לא היו אז בסביבה .אני
מבחינתי בתפיסה כשיש ספק אין ספק .אני מכירה את כל התשובות על
הבדיקות ,על הסכנות ,כן סכנה ,אין סכנה .אני מבקשת לדעת האם כאן
מועצת העיר יכולה לקבל החלטה שנעשה פנייה למשרד לאיכות הסביבה,
למשרד התקשורת להבין שהסביבה היא כבר לא אותה סביבה ויש שם
 150ילדים שנמצאים מתחת לאנטנה ומצויים בסכנה .האם אנחנו יכולים
להוציא כאן הודעה משותפת שאנחנו נפעל יחד באופן מיידי לפנות למשרד
התקשורת ,משרד לאיכות הסביבה ,משרד הבריאות וכל משרד ממשלתי
ש -וייס מטפל בו ולראות איך אנחנו יכולים בלי לחכות לקבלן .הקבלן הוא
לא  ,issueהבריאות של הילדים זה עלינו .על כל מי שיושב כאן להוציא
קריאה משותפת ופנייה ופעולה כמה שיותר דחופה.
אני אחלק את התשובה לשניים .א' -אנחנו הבאנו את היזם לבאר; הכנו
את כל מה שהוא היה צריך לעשות ,-רגע שנייה ,תני לי להשיב,
לא ,לקרן מוכתרי לדעתי ,עבר קרן מוכתרי ,בסדר ,תיקון -תסמנו את
הכוכבית הזאת.
רק שנייה ,שנייה .הכנו את כל מה שהיא צריכה לעשות לגברת הזו כדי
לממש בעצם את היתר ההריסה .צריך להבין שלהרוס את המקום יש לו
משמעויות אדירות לא מבחינת כסף אלא מבחינת בטיחות ,אתר בנייה,
דברים שהיזם צריך לקחת על עצמו את הדבר הזה .פעם שנייה ,לגבי נושא
הבטיחות ,קרינה וכל תחום התקשורת .אני יודע שיש פה גם מומחים
בקהל וזה בסדר ,ואפשר לחלוק ולהיות חלוקים ,הדו"חות שהתקבלו
מהגורמים המוסמכים הם כי המקום לא מסוכן,
לא רלוונטי,
רגע ,תנו לי לסיים .אדרבא,
אהוד,
רגע ,רגע ,חבר'ה שנייה .העלית משהו? תני לי להתייחס .אדרבא ,הטיעון
המקצועי של משרדי הממשלה היא שבמידה והמקום הזה יוסר -דווקא
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המרחק בין אנטנה לאנטנה ייצור קרינה גבוהה יותר וסכנה גבוהה יותר.
דנה אורן ינאי :מסכימה איתך אבל עדיף שהאנטנה תהיה על בניין ,-אני מסכימה איתך
לחלוטין .אחת הבעיות הייתה כשגרמן הוציאה את כל האנטנות אז לא
הייתה קליטה ואז הסכנה לקרינה גדולה יותר .מסכימה לחלוטין .ועדיין,
עדיף שהאנטנה תהיה במקום גבוה יותר ואז גם הפיזור שלה הוא לא כלפי
מטה וישיר ולא במקום נמוך .שתיים ,בסוף,
(אהוד ודנה מדברים יחד)
דנה אורן ינאי :רגע ,בסוף אנחנו אחראים על הבריאות של הילדים שלנו ולא איזה יזם,
ועם כל הכבוד בהיתר אז גם הוא ישלם על זה אם הוא ישחק אתנו
משחקים .גם אנחנו יודעים לשחק משחקים.
אין לי בעיה לבחון כל פניה לכל רגולטור שיטיב עם הדבר הזה ,אנחנו לא
אהוד לזר:
נגד .נמשיך.
אבל מה השתנה? שנה וחצי לא השתנה כלום .שנה וחצי לא השתנה כלום.
רונן וסרמן:
חבר'ה ,מה שהשתנה זה שאנחנו עשינו ליזם את כל העבודה הסטטוטורית
אהוד לזר:
שהוא צריך לעשות כדי שהוא יוכל להרוס .עשינו הכל.
אבל הוא לא הורס.
רונן וסרמן:
יונתן יעקובוביץ' :אי אפשר לעדכן את ההיתר?
לא ,זה לא עניין של לעדכן את ההיתר .הוא מוכן כבר עם הכל ,יש לו
אהוד לזר:
שאלות של עצמו של יזם שאני לא נכנס לנעליים שלו .אני באמצעות
החברה הכלכלית עשינו את כל המאמצים כדי שהוא רק יצטרך לעשות.
(מדברים יחד)
אבל בסופו של דבר האנטנה תצטרך לעבור בסופו של דבר.
רונן וסרמן:
נכון ,למקום אחר.
אהוד לזר:
אז למה לא לזרז את זה? הרי זה אינטרס של התושבים ,אנחנו פה בשביל
רונן וסרמן:
התושבים.
חברים היום הרבה מאוד פגישות גם עם הרגולטורים בנושא הזה ,אנחנו
אהוד לזר:
נפנה עוד הפעם בהתאם לדברים שעלו כאן ונבקש,
יונתן יעקובוביץ' :השאלה שלי לגבי ההיתר זה היה בגלל שגם אנחנו סוג של רגולטור .לפחות
במסגרת,
הוא קיבל ,-כדי לעשות את מה שהוא קיבל הוא קיבל ממש פס ירוק בכל
אהוד לזר:
המגרשים.
יונתן יעקובוביץ' :חובה .אתה יכול לייצר איזושהי חובה ,ואני לא יודע ,עוד פעם ,יושבת פה
מהנדסת העיר והיא יודעת הרבה יותר טוב ,או מאיה .אבל אתה יכול
לייצר חובה דרך כל האישורים לבנות דברים וכדומה .הרי המציאות
משתנה עם הזמן ומשהו שהיה לפני חמש שנים בטיחותי יכול להיות
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שהיום הוא כבר לא בטיחותי.
חברים בואו ,אין לי בעיה לעשות שוב את הפנייה הזאת .מה שאמרתי אני
אהוד לזר:
אומר את זה בביטחון -המקום הזה נבדק .אנחנו נעשה עוד פנייה כזאת
כפי שראש העיר ציין .לשאילתה הבאה.
יונתן יעקובוביץ' :אגב אהוד אני יכול רק לבקש משהו? פשוט אנחנו מתחלקים פה
במיקרופון .אפשר לדאוג שבישיבה הבאה לכל חבר מועצה יהיה
מיקרופון?
(המשך שיחה בנושאים טכניים ,מדברים יחד)
שאילתה מס'  10על ידי מר פביאן ,הנושא הוא אצטדיון הספורט העירוני.
ג'ו ניסימוב:
לאחרונה התגלה על ידי העירייה שאצטדיון הספורט העירוני לכאורה לא
עמד בתקני הבטיחות השונים ושלא מוציאים היתרי בנייה הקשורים בו,
ומדובר במבנה לכאורה מסוכן לפחות בחלקו על פי הודעות העירייה גם
בתקשורת ,זאת לאחר עשרות שנים רבות בהן הוא בשימוש שוטף .ברצוני
לשאול את השאלות הבאות:
 .1ככל שיהיה נכון ,איך קורה כזה דבר שנמשך עשרות שנים? איך התגלה
העניין דווקא כעת?
 .2איזו הסדרה נעשית באצטדיון באופן מיידי בכדי לאפשר את המשך
הפעילות השוטפת  ...כנדרש לשחקנים ולקבוצות בכל הגילאים?
 .3מה מתוכנן לעשות עם האצטדיון? האם מתוכנן תיקון הליקויים? האם
ייבנה אגף חדש?
 .4ראש העירייה צוטט בזמנו כי ברצונו לסגור את האצטדיון ולהקים
אצטדיון חדש בגליל ים במקומו ,לבנות ארנה לכדורסל ושימושים נכונים.
האם זה נכון ואיפה זה עומד?
 . 5איך יכולים להיות תושבים העיר וחברי מועצת העיר שקטים ורגועים
אם מצב כזה לא קיים גם במתקנים ציבוריים וגינות ציבוריות אחרות
הפועלות כיום מזה שנים רבות .תקדים זה הוא מטריד.
בהמשך לממצאי דו"ח מבקר המדינה ולאחר ניסיונות רבים
תשובה:
לבצע את ההיתר לקומה שנייה ושלישית של היציע המערבי ושלושת
היציעים הדרומי ,מזרחי וצפוני ללא הצלחה ולאור האסונות הקשים
שהתרחשו לאחרונה במבני ציבור לא תקניים במדינה ,החליטה העירייה
עם סיום עונת המשחקים של מכבי והפועל הרצליה לסגור לחלוטין את
היציע המערבי .בוגרים .מיד עם חידוש האימונים לעונת  21-22יתאפשר
לשני המועדונים מכבי והפועל להשתמש במבנים היבילים החדשים
הכוללים חדרי הלבשה ,משרדים ומחסנים לטובת האימונים .בהמשך
כשתתחיל עונת המשחקים העירייה תסייע באיתור מגרש כדורגל חלופי
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איל פביאן:

כולם יחד:
איל פביאן:
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
איל פביאן:
אהוד לזר:
איל פביאן:

אהוד לזר:
איל פביאן:

ל ...משחקי הבית של הקבוצות .לגבי ילדים ונוער ,הקבוצות של שני
המועדונים ימשיכו לפעול במקומם הנוכחי עד אשר תושלם בניית מבנים
יבילים חדשים בסמוך למגרשים  ...המזרחיים אשר ישמש בעתיד את שני
המועדונים כמקום חלופי.
 ... .3מחלקת תחזוקה של אגף תב"ל מטפלת בשיפוצים על פי דו"ח יועץ
בטיחות ביציע המזרחי של האצטדיון ,במקביל מצוי בתכנון היציע החדש
אשר יכלול כ 350-מקומות ישיבה ,חדר הלבשה ,משרדים ,מחסנים ,חדרי
שופטים וקפיטריה עבור מועדוני הכדורגל של הרצליה.
 .4הנושא נמצא בשלבי בחינה.
 .5כל המתקנים הציבוריים עוברים כל שנה בדיקות יסודיות ,נושא
הבטיחות הוא בראש סדר העדיפויות שלנו.
תראו יש כאן משהו שהוא קצת משונה אני חייב להגיד ,אני אנסה לבנות
את השאלה בהתאם .יש לנו אצטדיון שקיים בעיר עשרות שנים עם
אגפים .ואחרי עשרות שנים שהוא פועל באה העירייה ומודיעה שהיא לא
מוצאת את ההיתר בנייה של אחד האגפים .זה עוד יותר  . ...ומודיע
שלאור אסונות שקרו במדינה ודברים מסוכנים אז מתוך זהירות היא
סוגרת .עכשיו איך יכול להיות שקורה כזה דבר שיש מבנה ציבור כזה גדול
שמשרת את העיר עשרות שנים ,אין היתר בנייה ,אף אחד פה לא יודע
שאין את היתר הבנייה ,עכשיו רואים שאין היתר בנייה .השאלה שלי היא
על איזה דו"ח מבקר מדינה אתם מדברים פה? ממתי? שלאור דו"ח מבקר
המדינה זה התעורר עכשיו.
.2017
רגע ,רגע ,שנייה .בסדר ,אז אם אין היתר אז מה קרה עכשיו שסוגרים את
זה?
רגע ,בוא ...
עכשיו שנייה ,שנייה .דו"ח מבקר המדינה אתם אומרי הוא מ?2017-
כן.
אז יופי .אנחנו עכשיו במאי אמצע  ?2021מה התעוררנו עכשיו אם ידענו
את זה מ ?2017-ואני אשאל ככה; האם יכול להיות שפתאום העניין הזה
מתעורר עקב וויכוחים עם קבוצות הכדורגל בעיר? אני יודע שיש
וויכוחים .לא יודע ,אני שואל.
מה זה שייך? אני דואג להם לפתרון חלופי ואני משלם על זה כסף .מה
שייך?
אהוד העניין הזה תמוה ואני שואל מה גורם לעירייה גדולה בישראל לקום
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אהוד לזר:
עופר לוי:

אהוד לזר:
עופר לוי:
(מדברים יחד)
איל פביאן:
אהוד לזר:
עופר לוי:

(מדברים יחד)
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
אהוד לזר:

דובר:
אהוד לזר:

יום אחד בבוקר ולהגיד שיש פה מבנה שקיים  30שנה ,יש דו"ח מבקר
מדינה מלפני  4שנים ,עכשיו חיפשתי את ההיתר והוא איננו ואני סוגר את
האגף,
אוקי אז אני אשיב.
אני רוצה להגיד משהו גם .זה לא בדיוק עכשיו ,היו מקומות שידנו שיש
והיו מקומות שידענו שאין .חשבנו ,דרך אגב חשבנו כן לעשות איזשהו
שיפוץ גדול ולעשות שכן יהיה היתר ,אבל במחשבה שנייה השיפוץ
וההריסה והכל זה יעלה מעל  100מיליון נכון?
 120-130מיליון.
קיבלנו החלטה שזה לא שווה,
אבל למה סגרת את,
שנייה איל ,איל ,תן לי להתייחס.
שוב אני חייב להדגיש רגע משהו; הילדים והנוער ממשיכים רגיל ,לא
פוגעים בהם ,להפך ,אנחנו הולכים לבנות להם שם דברים חדשים.
הבוגרים כרגע אם לא נצליח לפתוח ולא נמצא -ישחקו ברעננה,
חברים בואו ,עופר ,ברשותכם.
חברים ,וייס .חברים מספיק.
דו"ח מבקר המדינה מ 2017-בהחלט הציף את הנושא הזה על סדר היום.
בין לבין ערכה העירייה בדיקה לראות איך אפשר לאתר את ההיתר הזה.
במקביל לאיתור ההיתר שלא נמצא וחלקים מסוימים שיש להעריך ,ואני
שם כוכבית על מה שאני אומר ,שנבנו ללא היתר בנייה ,הביא למצב ש,
שלא נמצא.
שלא נמצא היתר בנייה ,בסדר ,אנחנו מסייגים את זה .הביא למצב שבו
ניסינו לברר מה המשמעות של הכשרת האצטדיון .האצטדיון נבנה אי שם
בשנות ה 80-אם אני לא טועה 80 ,83 ,וקצת .התקן הסטנדרטי לבניית
אצטדיונים לפני כמעט  40שנה הוא אחר לגמרי מהיום וככל שצריך
להוציא היתר בנייה ,היתר הבנייה צריך להיות נאמן לתקנים של ,20-21
מה שגורר עלות של כ 120-עד  130מיליון שקלים לעיריית הרצליה ,בנייה
של ארבעה וחמישה בתי ספר .אין לנו את הסכומים האלו ואין לנו כוונה
להשקיע סכומים כאלו כדי להכשיר משהו שהוא כל כך מורכב .על כן
אנחנו חוזרים בעצם לנקודה שבה אנחנו מעודדים את תחום הספורט,
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דובר:
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
אהוד לזר:
דובר:
משה פדלון:

ירון עולמי:

מעודדים את פעילות הכדורגל בעיר ולכן אנחנו רוצים לספק מענה חלופי
אחר .את האימונים ניתן לבצע במסגרת הפעילות הקיימת .נקדיש גם
מתקנים עירוניים סמוכים כדי לאפשר לאותן קבוצות להתלבש,
להתחמם ,לעבור תדרוכים ,להיפגש עם המאמנים ולהגיע להתאמן
במגרש .ולמשחקי הבית אנחנו נמצא אצטדיון סמוך ואנחנו נממן את
הפעילות באצטדיון סמוך.
הבעיה היא רק  ...כאילו?
נכון ,נכון.
על הדשא אפשר לשחק מבלי להיכנס למתקן.
אסור להיכנס לקהל.
חברים כמעט  20שנה ,עוד בתקופת קודמתי וקודמי היציעים ,מי שמכיר
את האצטדיון ,דרום ,צפון ומזרח סגורים בגלל שאין היתר .מה שיש
היתר זה ביציע המערבי בלבד .לקומה שנייה ושלישית ניסינו וחיפשנו -אין
היתר .ויש שם בעיות של קונסטרוקציה ,התפוררות ואני החלטתי שאני
סוגר את המקום.
אבל המעלית ניתנה למשל הרבה אחרי אז איך היא קיבלה היתר המעלית
לעלות קומות שאין,
אתה אומר שיש היתר אז אנחנו אומרים שאנחנו לא מוצאים את ההיתר.
שלמעלית אין היתר .לא מוצאים את ההיתר נו.

אהוד לזר:
דובר:
(מדברים יחד)
אז מה הפתרון לעשות עם הדבר הזה?
יריב פישר:
נמצא את הפתרון.
אהוד לזר:
זה הפתרון? ,...
יריב פישר:
כן ,כן.
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
לא ,אבל מה אתם רוצים לעשות עם הפיל הלבן הזה,
יריב פישר:
(מדברים יחד)
רגע ,יש כל מיני מחשבות לאזור הזה לצורך ה,
אהוד לזר:
(מדברים יחד ,הפרעות)
ששש' .האזור הזה ייועד לצורכי ציבור בסדר? לא לבנייה למגורים .לצורכי
אהוד לזר:
בנייה ,נופש וספורט.
אני אענה לו רגע .אני וראש העיר עשינו סיור בארנה חולון לפני כמה
עופר לוי:
חודשים והתלהבנו מאוד ,ועלה רעיון שלי ושל ראש העיר לעשות בהרצליה
במקום האצטדיון ארנה שתשרת את תושבי העיר ,לפסטיגלים ,לכדורסל,
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כדורסל ,כדורעף,
אהוד לזר:
יונתן יעקובוביץ' :עדיין אתה תצטרך,
אז יש לך מקורות מימון חיצוניים לדבר הזה.
אהוד לזר:
יונתן יעקובוביץ' :אתה לא יכול להביא את זה לאצטדיון?
(מדברים יחד ,לא ניתן להבין)
אתה יכול לעשות  ...סולאריים שיממנו אותו.
דובר:
דנה אורן ינאי :לא היה אמור להיות  ...של מייק משהו?
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :אבל אני שואל את השאלה ואני לא מצליח לקבל תשובה אז אני אשאל
אותך ,אולי אתה  ...אפשר להביא היום מימון לשיפוץ של האצטדיון הזה?
כן ,אותו דבר .מקרן למתקנים,
יריב פישר:
גם מהתאחדות הכדורגל.
מאיה כץ:
(מדברים יחד(
אריה זייד ז"ל שדיברת  ...כבר דיבר עם הטוטו ,וכבר דיבר עם קרן
יריב פישר:
המתקנים ,רצו לתת  40מיליון שקל לעירייה... ,
(מדברים יחד)
חברים ,בכל מקרה ,חבר'ה זה מיותר.
אהוד לזר:
בואו אני אגיד לכם ,רגע ,שנייה.
עופר לוי:
רגע עופר אבל כתבנו שהנושא נמצא בבחינה ,לא נסגר עדיין מה יהיה שם.
אהוד לזר:
בדיוק.
עופר לוי:
הדבר הזה בבחינה .אנחנו מדברים על הסיפור שעלה עכשיו לאחרונה.
אהוד לזר:
נכון ,קיבלנו את התשובה .לגבי מה יקרה בעוד  5-6שנים -עדיין בבירור.
(מדברים יחד)
בסדר גמור ,הכל בסדר.
אהוד לזר:
אהוד אתם הייתם גם בחולון וראיתם את המבנה החדש של ארנה אבל יש
צבי וייס:
לי שתי נקודות; קודם כל לפני שאתם עוברים למקום חלופי עם הכדורגל
הזה תבדקו אם שם יש היתר.
(צוחקים ,מדברים יחד)
רואים שהוא תלמיד חכם.
דובר:
עכשיו  ...את הארנה וכל מיני דברים אחרים ,שווה הדבר בדיקה .עם כל
צבי וייס:
הכבוד שאתה וראש העיר ,אמרת 'אני וראש העיר' ,הייתם בחולון,
(צוחקים)
אבל אני אומר שאפשר לבדוק .מדברים פה על סכומים של  120מיליון,
צבי וייס:
 130מיליון -איך עושים את זה.
מחלקים את זה לתקופה של  10שנים זה  12מיליון שקל בשנה.
יריב פישר:
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דנה אורן ינאי:
(מדברים יחד)
וייס:
(מדברים יחד)
צבי וייס:

אהוד לזר:
(מדברים יחד)
אהוד לזר:
חנה חרמש:

למה? זה ארנונה.
כשאני שואל שאלה יש לי גם חצי תשובה.
צריך לבדוק גם כן אם אפשר אם מורידים את האצטדיון הזה לעשות
שינוי ייעוד ושמכסף בתכנית אחרת ,אולי בנייה ,אולי דברים ,ושבכסף
הזה יהיה מקום לבנות ארנה במקום אחר.
אוקי .רק שנייה ,המהנדסת ביקשה להוסיף רק הערה.

חברים ,שששש'.
רק רציתי לומר שיש את הטווח המיידי ואת הטווח הארוך .בטווח המיידי
הם הגדירו פה את כל,
דנה אורן ינאי :הפוך,
(מדברים יחד ,הפרעה)
חבריה ,מהנדסת העיר מדברת ,דנה.
דובר:
חברים ,שששש'.
אהוד לזר:
(שיח פנימי בין חברי המועצה ,לא רלוונטי לפרוטוקול)
רק רציתי לומר שיש את הטווח המיידי ואת הטווח הארוך .בטווח המיידי
חנה חרמש:
הסבירו פה ,אין צורך להכביר מילים על האצטדיון ובעיות הבטיחות.
אתה יודע איל ,תמיד אפשר להגיד 'למה עכשיו?' .מגיע הרגע שצריך,
יש לכם אבל דו"ח מיועץ בטיחות עדכני.
איל פביאן:
איל ,תן לי לסיים.
חנה חרמש:
יש דו"ח עדכני מיועץ בטיחות,
איל פביאן:
חבר'ה ,תן לה לסיים.
אהוד לזר:
שנייה .יש את הטווח המיידי שעליו דיברו .בטווח העתידי ,מה ששאל
חנה חרמש:
יונתן ,אנחנו עובדים על תכנית אסטרטגית לכל המתחם הזה שמתחיל
בקניון ונגמר אחרי המטווח וכולל בין ארבעת הרחובות .עכשיו אנחנו
עורכים תכנית במנהל ההנדסה בהובלת אגף תכנון עם מתכננת ,ויש הרבה
מאוד רעיונות כאילו לקשור את כל האלמנטים שכרגע פזורים שם בצורה
אקראית ולעשות איזושהי תכנית אחת .זה אזור אסטרטגי בעיר ,מול
הפארק ,בין שכונות המגורים ,על הצירים המרכזיים .התכנית הזאת
בקרוב ,יש לנו כבר  ...בעבודה .יש הרבה מאוד רעיונות אחרים .אנחנו נציג
תכנית להנהלת העירייה ,לראש העיר ולמנכ"ל ונקדם את זה .אז זה נמצא
בעבודה .לגבי השאלות שלכם מה מתוכנן שם ,אז איפה יהיה ,מה ייעשה
עם האצטדיון וכל האלמנטים האחרים -הטווח המיידי כבר,
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איל פביאן:
אהוד לזר:
מאיה כץ:
אהוד לזר:

טווח מיידי -אני רק רוצה להבין לפני שעוברים הלאה .יש דו"ח עכשיו של
קונסטרוקטור ויועצי בטיחות עדכניים שהדבר הזה לא בטוח?
יש דו"חות לעייפה ואני לא מתכוון להיכנס לנעלי הקונסטרוקטורים .יש
דו"חות לעייפה ,אפשר לשבת על זה.
איל אתה צריך גם לשאול מה היה בבתי המשפט .יש עכשיו תביעות של
אחד נגד השני ,נגד השלישי ,נגד הראשון ,נגד השני.
נכון .הנושא לא בורר .חברים ,הנושא לא בורר עדיין ,השאלה המשפטית
עוד לא התבררה ,אנחנו עדיין מסביב.
הרי כשהיא תתברר עד תהיה תשובה לכל השאלות.
נכון ,יפה מאוד .אז דיה צרה לשעתה .חברים ,לשאילתה הבאה.

מאיה כץ:
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
רגע רגע,
ירון עולמי:
(מדברים יחד)
כשמכבי,
ירון עולמי:
חברים ,שששש',
אהוד לזר:
(דיבורי רקע ,לא ניתן להבין)
זכויות באצטדיון החדש.
ירון עולמי:
הערה אחרונה בבקשה.
אהוד לזר:
זו באמת הערה  ...כולנו פה הנהלת העיר ולקרוא כאלה דברים בעיתון אני
יריב פישר:
לא חושב שזה צריך להיות .תבואו ,תדברו איתנו ,לכולנו יש רעיונות,
כולנו חושבים קצת דברים אחרים יכול להיות .זה לא יכול  ...משהו שהיה
 ...בעיתון כזה דבר .בכל זאת אנחנו הנהלת העיר ,זו החלטה  ...כזה דבר.
זה צריך להגיע לכאן.
מה שקשור לבטיחות  ...לאף אחד .אני מחליט,
משה פדלון:
 ...מ 2017-ועכשיו אתה נזכר בבטיחות?
יריב פישר:
לא ,לא ,יריב אני לא רוצה לקחת אותך להיסטוריה קודמת .בתקופת
משה פדלון:
קודמתי עף שם גג של  17טון 17 .טון .הגג הצפוני עף לכביש.
זה היה ביום של סערה מטורפת.
יריב פישר:
מבחינתי המקום הוא לא בטיחותי.
משה פדלון:
עובדה שאחר כך  ...אותו,
יריב פישר:
(מדברים יחד)
ניסינו להכשיר את השרץ ולא ניתן להכשיר .אמרו אנשי המקצוע שלא
משה פדלון:
ניתן .לא ייתכן שבטריבונה המערבית יש היתר ,קומה שנייה ושלישית
והגג -אין היתר .חברים אני לא ממתין לאסון הבא .החלטתי שבנושא
בטיחות אין פשרות ,אין הנחות וזה הקו שלי .החלטתי לסגור אותו.
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לשאילתה הבאה.
אהוד לזר:
יונתן יעקובוביץ' :יש הרבה נושאים בטיחותיים שאתה מעלים עין בהם כמו הכתם הצהוב
למשל.
שאילתה מס'  11מר פביאן ,הנושא הוא חינוך לילדים עם צרכים
ג'ו ניסימוב:
מיוחדים ובפרט כאלה שעל הרצף האוטיסטי מפעוטון ועד יב'.
רקע :הורים לילדים עם צרכים מיוחדים זקוקים למידע מפורש ונגיש
בקלות בעניין חינוך ילדיהם ,וביניהם הורים לילדים שעל הרצף
האוטיסטי מפעוטון ועד יב' .באופן מיוחד בפעוטונים בשלב בו הילדים
מתחילים דרכם במוסדות חינוך .בין היתר עולה מהורים בעיר כי מדי שנה
עד לחודש אוגוסט קיים חוסר וודאות בעניין מקומות פנויים לילדיהם
בפעוטונים היות ויש מקום ל 14-ילדים ויש  14בלבד בכל העיר .רצינו
לשאול את השאלות הבאות:
 .1מהם הכלים של העירייה למתן שירותים לילדים בעלי צרכים מיוחדים
בעיר ,כולל כמובן כאלה שעל הרצף האוטיסטי וכיצד מפורסם המידע
להורים בעיר להכוונתם בנושא.
 . 2קיימים בעיר שני פעוטונים מיוחדים בשכונת נווה ישראל בלבד לילדים
על הרצף האוטיסטי .האם או מתי בדעת העירייה לשפצם ,לטפחם
ולהוסיף פעוטונים נוספים בעיר בתחום בשכונות נוספות?
תשובה :כל תלמיד עם צרכים שקיבל זכאות לשירותי חינוך מיוחד לאחר
קביעת הוועדה הסטטוטורית הרלוונטית הוא בסמכות ובאחריות
המחלקה לחינוך מיוחד בעיריית הרצליה .ההורים של התלמידים הללו
מקבלים את מלוא המידע והליווי הנדרשים מהמחלקה לחינוך מיוחד ,או
דרך פורטל החינוך העירוני .מלבד המענים החינוכיים קיימות בהרצליה
תכניות פנאי אשר מפורסמות בפייסבוק העירוני ,וכן נשלחות למשפחות
אשר נמצאות ברשימת התפוצה של המשפחות המיוחדות והאגף
לשירותים חברתיים .בנוסף לכך ,באגף לשירותים חברתיים פועלת
מחלקת נכויות ושיקום אשר נותנת מענה לכלל המשפחות המיוחדות
שרוצות בכך .בחלק מכך העובדות הסוציאליות מלוות בתהליכי מיצוי
זכויות ,מציעות תכניות טיפול קבוצתיות ואישיות בהתאם לרצון וצרכי
האדם ,משפחתו ומלוות את המשפחה בשלבים השונים במעגל החיים.
באתר העירוני מתוארת מחלקת נכויות ושיקום,
(הפרעה להקראה)
נכויות ושיקום פועלה ,דרכי התקשרות וכל המידע הרלוונטי לצורך יצירת
ג'ו ניסימוב:
קשר.
 .2בהרצליה ישנו גן אלוטף אחד ובו שתי כיתות ,הגן מופעל על ידי אלו"ט
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ו-ויצו .במהלך השנה כמו גם בחופשת הקיץ מקיימים שיפוצי קיץ בהתאם
להחלטת המפעיל .הגן מופעל בהתאם למכרז של משרד הרווחה ובפיקוח
שלו .תוספת למעונות יום נוספים ברחבי העיר נמצאת בתכנית העבודה
כפועל יוצא מהצורך אשר עולה מהשטח .מר פביאן -בבקשה.
אני אשאל משהו ואגיד משהו קצר .השאלה שלי התמקדה בעיקר בגיל
איל פביאן:
פעוטונים .זה נכון שהיא כללית אבל התמקדתי בעיקר בגיל פעוטונים
אפס עד שלוש .עכשיו לא ברור לי לגמרי אם השלב הזה שבו ילד מאובחן
ומתחיל לקבל ,ההורים מתחילים לקבל קשר ומידע ישיר מאגף החינוך
ישירות הוא מתחת לגיל שלוש .אבל אם לא אז זה מסביר את הפער
במידע .כי חלק מההורים האלה לפחות מסתובבים בעיר בתחושה שלא
מספיק ברור להם .עכשיו אני לא בטוח שרק מה שמתפרסם בפייסבוק זה
מספיק ,אז יכול להיות שיש צורך לגילאים האלה בעיקר לחזק את
הפרסום ולהבליט אותו באתר ,בפורטל העירוני ובכל מקום כדי שהם
יקבלו יותר מידע .דבר שני ,ספציפית ,שני המבנים האלה שאתם כותבים
תשובה שגרתית שהם משופצים כדרך שגרה,
איה פרישקולניק :זה משרד הרווחה ,לא אנחנו.
בסדר ,רגע ,זה בסדר .עדיין זה לא שולל את העובדה שיש לנו בעיר את זה
איל פביאן:
וזה מוזנח ,וזה דורש שיפוץ .עכשיו צריך למצוא דרך שעירייה תסייע
בעניין הזה .זה לא איזה פרויקט ענק ,אני בטוח שאפשר לדבר עם משרד
הרווחה ולפתור את זה .השאלה היא בעצם מתי אתם מתכוונים לשפץ
אותם לא שיפוץ שגרתי כזה אלא,
איה פרישקולניק :אהרון אולי יענה לך כי אהרון הוא ברווחה.
אז שאהרון יענה.
איל פביאן:
בבקשה אהרון.
אהוד לזר:
(נשמע מרוחק מהמיקרופון) בתשובה לשאילתה נאמר שבעצם השיפוץ או
אהרון:
שיפוץ נרחב הוא באחריות המפעיל ,והמפעיל הוא בהתקשרות בעצם עם
משרד הרווחה ,לא עם העירייה .ולכן העירייה לא קשורה ל . ...אנחנו אגב
לא מכירים את זה שהמקום מוזנח אבל בשמחה אנחנו יכולים להביא
ממש את פרוטוקול ישיבת המועצה משרד הרווחה ,ולהגיד שזה הרושם
של אחד מחברי המועצה,
(רעשי רקע מפריעים לשמוע את אהרון)
 ...שמשרד הרווחה שהוא מפקח בעצם על ה,...
אהרון:
מעבר לזה אנחנו גם נגיע למקום ,נסתכל ונפנה בצורה מסודרת גם,
אהוד לזר:
בדיוק ,זה מה שרציתי להציע היום .לפנות למישהו ממשרד הרווחה
איל פביאן:
לסיור,
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אהוד לזר:

בסדר גמור ,מקובל.

סעיף  -5הצעות לסדר
הצעה לסדר מס'  1ע"י גב' דנה אורן ינאי
אני מוריד את ההצעה ואני מחבר אותה לדנה.
יריב פישר:
בסדר גמור ,דנה בבקשה.
ג'ו ניסימוב:
דנה אורן ינאי :לכבוד הוא לי להיות הראשונה ,אני אעשה את זה בזריזות ותודה ליריב
על ההצטרפות .הצעה לסדר בנושא הפסקת כהונתו של חבר הדירקטוריון
וחבר המועצה אלעד צדיקוב בחברה למרכזים קהילתיים הרצליה.
החברה למרכזים קהילתיים הנה חברה אשר לפי תקנון החברה עוסקת
בין היתר ב"פעולות חינוכיות ,חברתיות ,תרבותיות וקהילתיות להעלאת
ערך האדם".
במשך השנים האחרונות אנו עדים לשורה של התבטאויות של חבר
המועצה אשר אינן עומדות בקנה אחד עם מטרות החברה ,ואף למעשה
מייצגות ערכים אשר מנוגדים לערך האדם .הן אינן חינוכיות ובוודאי לא
חברתיות ,תרבויות וקהילתיות.
הרצליה היא עיר אוהבת ומחבקת כל אדם ,הרצליה היא עיר בה יש מקום לכל דעה ,דת
וסגנון חיים .הרצליה היא עיר בה הסובלנות ואהבת האחר הם ערך
מקודש .הרצליה היא עיר בה גם אם איננו מסכימים אנו מכבדים
ומאפשרים לכל אחד לחיות את חייו.
בתאריך  19.5.2021בצל המשבר והשבר הגדול שנפער בלב העיר לוד ,בחר
חבר מועצת העיר להתבטא בצורה חריגה וצורמת .אמירתו תומכת
בפעולה האלימה שמלבה אש ,שנאה ואלימות שעשה מנהל בית ספר
ברעננה אשר בחר להשליך אבנים .חבר המועצה אמר בקול רם וברור:
"אני גאה בך" .אמירה קשה שמעודדת אלימות.
החברה הישראלית נמצאת בשעתה הקשה ,שעה של פילוג ,חוסר מנהיגות
וחוסר יציבות פוליטית ,עלינו להבטיח שנבחרי ציבור יפעלו למען מציאת
פתרונות להשכנת שקט ושלום ולא לתת יד לאזרחים שמחליטים לקחת
את החוק לידיו .בטח אם אותו נבחר ציבור ,חבר מועצת העיר ,הינו חבר
הנהלת החברה למתנ"סים שמטרתה לפעול בצורה אחרת לחלוטין.
אם הייתה זו הפעם הראשונה ,ניתן אולי היה לומר כי חבר המועצה נפל
בלשונו ,וייתכן שנוכח הימים הקשים ,נכון היה לעמוד לצידו של מנהל
בית ספר .לצערי ,אין זו הפעם הראשונה בה פועל ומתבטא החבר צדיקוב
בצורה אשר נוגדת את ערכי החברה למרכזים קהילתיים בעיר הרצליה.
להלן כמה דברים קשים של חבר המועצה אשר בתוקף תפקידו כדירקטור
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בחברה למרכזים קהילתיים אמון על קשר ישיר על חינוך ילדינו ,ילדי
העיר הרצליה:
 .1יצא נגד יוזמתו של חבר אורן אוריאלי בנושא של שיעור האבולוציה.
.2בתגובה על פעילות חינוכית להכרת חגים ומנהגים של עמים בעולם כתב
צדיקוב מכתב זועם לשר החינוך הרב רפי פרץ ולראש עיריית הרצליה
משה פדלון ,וטען כי ישנה יוזמה להחדרת רוח הנצרות בחטיבת הביניים.
 .3בציון יום האלווין" :כשל פנימי ועמוק של המערכת" .אגב ,כל הדברים
האלה מתוך העיתונות.
.4בעקבות הצעתו של סגן ראש העיר עופר לוי להכיר ולהעניק זכויות
לזוגות לא מוכרים מקרב הקהילה אמר צדיקוב כי מדובר "בניסיון לשנות
את זהותה היהודית של מדינת ישראל באונס הזירה המוניציפאלית".
 .5בכתבה מיוחדת טרם הבחירות המוניציפאליות הציג צדיקוב" :גשר
שמה לה ליעד בקדנציה הקרובה בע"ה לפתח בכל כוחה את תשתית
החינוך היהודי והזהות היהודית האותנטית הכלל ישראלית .סיעת גשר
היא היחידה שנאבקת בכרסום הזהות היהודית באמצעות תכני להט"ב
וקונסרבטיבים בגני הילדים" ועוד.
אני לא אמשיך כי את הדוגמאות כולנו כאן מכירים אותן וכולנו גם
התמודדנו איתם .לפיכך ,אבקש להעלות להצבעה את ההצעה לסדר:
מועצת העיר מחליטה כי חבר המועצה אלעד צדיקוב יחדל לכהן
כדירקטור בחברה למרכזים קהילתיים בשל קידום הערכים והפעולות
אשר סותרים את ערכי החברה כפי שהוצג בתקנון.
אדוני ראש העיר ,סגני ראש העיר ,חבריי חברי מועצת העיר .לראשונה
מזה שנתיים וחצי בחרתי לדבר אליכם בכתב בשל חשיבות ועוצמת
הנושאים .ראשית אפתח ואומר למען הסר ספק כי אין מדובר בעניין אישי
ביני לבין חבר המועצה צדיקוב .אין מדובר בעניין של חילונים מול חרדים
ואין מדובר על ימין מול שמאל .ההצעה לסדר עוסקת בנושא אחד חשוב
ומיוחד :דמותה של העיר הרצליה ,דמותם של מנהיגיה .כאן בינינו חברי
מועצת העיר ,חברים אנשים תרבות וספורט ,אנשי קהילה וחברה ,אנשי
חינוך בכירים ,אנשי עסקים ומובילי דעת קהל .חברים כאן חברי מועצה
שבכל שעת פעילותם משפיעים ופועלים למען תושבי העיר ולמען קידום
העיר .כל אחד ואחת מאתנו פועל בחלקת עולמו הקטנה שמשפיעה על
עולם ומלואו .מהיום בו הגשתי את ההצעה לסדר אני נשאלת מדוע אני
לוקחת על עצמי לפגוע בקואליציה ,מדוע אני פוגעת במרקם העדין של
העשייה והתנופה של העיר .אשקר אם לא אומר לכם שהיו לי מחשבות
רבות האם הדרך בה בחרתי היא הנכונה ,והאם זו הדרך להוקיע אמירות
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של שנאה ואלימות מתוך חברי מועצת העיר והנהלת העיר .לצד המתחרש
כאן בבניין העירייה ,בניין של עשייה רבה ותרומה רבה לקידום תושבי
העיר אני מביטה מעט הצידה ומבינה שמוטלת על כתפינו ,חברי מועצת
העיר ,משימה גדולה יותר וחשובה יותר .על כל אחד ואחת מאתנו מוטלת
החובה לפעול בחלקת אלוהינו הקטנה בסמכויות הקטנות שיש לכל אחד
מאתנו למען חברה טובה יותר ,למען שוויון וערכים ולמען התושב
שמרגיש שהכל סוגר עליו .עלינו בכל עת להושיט יד לשונה ,יד לאחר ,יד
לחלש ולנזקק .בשנים האחרונות נחשפנו לאמירות בוטות של שנאה ושל
אלימות והסתה של חבר המועצה צדיקוב .אמירות שאסור לנו חברי
המועצה ,לכם מכובדיי סגני ראש העיר ולך מכובדי ראש העיר לתת יד.
אנחנו במרחק של חודש מ-ט' באב ,היום בו אנו מציינים את חורבן הבית
בשל שנאת חינם .עצם חברותו של צדיקוב בהנהלת העיר ,הקואליציה,
עצם התקציבים הקואליציוניים שמהווים כר לצמיחה ועשייה בפעילותו
ודמותו של צדיקוב ועצם היותו  ...כחבר בדירקטוריון שכל ייעודו הינה
עשייה בעיר .אי התמיכה שלנו ,הנהגת העיר ,במעשיו ובאמירותיו של
צדיקוב .חבריי חברי המועצה ,שנתיים קשות עברו על תושבי העיר
והמדינה .שנתיים של חוסר יציבות ,של כיתוב והסתה .לפני מספר ימים
הסתיימו ימי החושך .שחר של יום חדש הפציע ,שחר של אחדות ושיח .גם
כאשר אנחנו לא מסכימים אנחנו יודעים לדבר .בשבועות האחרונים
שוחחתי עם רבים מכם ,בין אם באופן אישי ובין בשיחות רקע .מעולם לא
פגשתי ולו חבר מועצה אחד אשר נתן גיבוי לאמירותיו מלאות השנאה
והאלימות של צדיקוב .אף אחד מכם .גם אם  ...לידי הציבור כנגד ההצעה
לסדר לא מסכים ותומך עם האמירות של צדיקוב ,אמירות של אלימות
ושנאה באחר .אף אחד כאן לא תומך עם דרכו ותפיסתו של צדיקוב.
בדקות הקרובות ההצבעה כאן תהיה הצבעה פוליטית .אני כאן כדי לומר
לכם; אל תיכנעו ליצר ההישרדות הפוליטית ,אל תפחדו שיבואו אתכם
חשבון ,אל תפחדו מהתפרקות הקואליציה או מאובדן הכיסא האישי .אני
כאן כדי לקרוא לכם -אל תתנו יד לעמדות חשוכות ,אל תתנו יד לאלימות.
תושבי הרצליה מאמינים בשיח כפי שאני וחבריי עושים זאת ,גם בין
הקואליציה לאופוזיציה ,גם בין ימין לשמאל .גם כשאנחנו בתוך
הקואליציה לא מסכימים עם התיקים האישיים של כל אחד מאתנו אנו
משוחחים .אנו חברי מועצת העיר צריכים להוקיע ,לגנות ולבודד כל מי
שמקדם שיח אלים ,כל מי שפועל להשאיר בחושך את אנשי הקהילה
הלהט"בית .כל מי שפועל נגד לימוד של דתות אחרות ותרבויות שונות .כל
מי שהוא אדם חשוך .אני בעד ייצוג במועצה ,אני נגד מתן הכשר
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משה פדלון:
דנה אורן ינאי:
יריב פישר:

(מדברים יחד)
משה פדלון:
יריב פישר:

ולגיטימציה של הנהלת העיר ולכן אני נגד שמר צדיקוב ישפיע על חינוך
ילדינו ,ופעילותו תמומן על ידי תושבי העיר .חברי המועצה ,היום אנו
נחליט האם העיר תהיה בדמותו של צדיקוב או בדמותם של שאר חברי
המועצה .אל תתנו לפוליטיקה לנצח ,אסור לתת מנדט לאלימות ושנאה.
אתם רוצים ביחד? בבקשה.
הוא הוריד את ההצעה שלו.
אין לי הרבה מה להוסיף .אני חושב שדנה דיברה ודיברה מהלב ,ואני
חושב שמאוד חשוב גם מה שאמרת שאין פה עניין אישי ,יש פה עניין
ערכי .וכולנו כאן יושבים בשולחן הזה וכולנו מנהיגי ציבור ובסוף אנחנו
מחנכים דור .וגם אותו מנהל ידע להתנצל אחר כך ולהגיד 'וואלה ,טעיתי
בשיקול דעת .לא הייתי צריך לקחת את החוק לידיים' .וזו הייתה הציפייה
שלך ,הציפייה שלי ממך לעשות במקרה הזה וזה לא קרה .וזו לא פעם
ראשונה .ואני מזכיר לך שאני כאן במועצת העיר גם הגנתי עליך פעם
קודמת שמישהו רצה להוציא אותך ואפילו הצבעתי איתך .אבל איפשהו
בקו גבול ובשנים זה עבר את הגבול .ולכן היום אני כאן פעם ראשונה הולך
להצביע על משהו שאני חושב שהוא לא נכון ,אבל אתה עברת את הגבול.
וחבר מועצה לא יכול לקחת את החוק לידיים .אנחנו מנהיגי ציבור גם
כשקשה וגם כשיורים טילים אנחנו לא יכולים לקחת החוק לידיים .זה
התפקיד שלנו ,לנשום עמוק ,ואתה לא עושה את זה ואתה לא יכול לחנך
את הילדים שלנו בתפקיד שלך .זה כאן מאוד מאוד כואב .ואני מזכיר
לכם דברים שכולכם כאן אמרתם כולל ראש העיר" :אלעד צדיקוב" ,זה
ציטוטים שלך" ,אלעד צדיקוב אומר שאנחנו מנסים לאנוס את הזירה
המוניציפלית דמוקרטיה אינה הדלת שמתהדרים בה אך ורק שהדבר
מתאים .אי אפשר לאחוז במקל משני הקצוות שלו" ,את זה אומר פדלון,
" ולפעול נגד ערכי היסוד" .במקרה אחר ,ואני מזכיר לך מה שאתה אמרת
בחושן שזה היה בכלל מקומם ושם עוד הצלחתי להחליק את זה כי הדעות
שלך הן שונות משלי .אבל פה עברת את הגבול עם החוק .כאן אתה אמרת,
פדלון אמר" :דעותיו חשוכות מימי הביניים ,אני מתבייש שהנייר שכתבת
נושא עליו את לוגו העיר .אינני רואה מקום לחבר מועצה לשמש בתפקיד
שהוא אחראי על התרבות העירונית" .זה אתה אמרת משה ,זה אתה
אמרת .וכאן אני אומר לך שעדיין החלקתי את זה .אבל החוק זה חוק
ואנחנו מחנכים פה אנשים ,וזה אנחנו .אני משאיר פה רק חצי דקה לרונן.
לא ,סליחה.
אז רק אני מדגיש פה ,יש את ההצעה לסדר של דנה ,אני מאחד את
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משה פדלון:
(מדברים יחד)
משה פדלון:

ההצעה לסדר שלי .ההצעה לסדר שלי אומרת והיא אמת מאוד מאוד
ברורה .בשל כך מועצת העיר מביעה שאת נפש ומגנה בחריפות את
ההתבטאויות של מר צדיקות.
טוב חברים ,הדברים נשמעו.

חברים ,הדברים נשמעו על ידי חברת המועצה דנה אורן וחבר המועצה
יריב פישר .אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום .מי בעד? מי נגד?
אוקי .עוברים להצעה הבאה.
לא ספרתם.
יריב פישר:
דנה אורן ינאי :אפשר הצבעה שמית?
כן ,בבקשה .הצבעה שמית מי בעד? משה פדלון.
משה פדלון:
איה פרישקולניק :איה פרישקולניק.
אני אגיד את השמות .משה פדלון ,איה פרישקולניק ,עופרה בל ,עופר לוי,
אהוד לזר:
דרור בן עמי ,דניאל,
רגע ,רגע,
דובר:
רגע.
כולם יחד:
דנה אורן ינאי :תחזור על השמות של מרץ.
(מדברים יחד)
אלעד צדיקוב ,ירון עולמי ,משה ועקנין ומר קוממי יוסי.
אהוד לזר:
אייזנברג מה קורה? גם?
דוברת:
(מדברים יחד)
אורן אוריאלי ,איל פביאן ,גרי גוזלן ,תמי גרוסמן ,מאיה כץ ,יונתן
אהוד לזר:
יעקובוביץ' ,רונן וסרמן ויריב פישר.
אני רק רוצה להוסיף לפרוטוקול,
מאיה כץ:
את לא יכולה להוסיף.
משה פדלון:
אני רוצה להוסיף לפרוטוקול.
מאיה כץ:
הורדנו את זה מסדר היום.
משה פדלון:
בסדר ,זה לא בתוך הדיון עצמו.
מאיה כץ:
סליחה ,הורדנו את זה מסדר ,תגישי הצעה נוספת,
משה פדלון:
אני כנראה לא אשאר עד הסוף.
מאיה כץ:
(מדברים יחד)
אוקי ,אני אתן לך דקה,
משה פדלון:
הצעה לסדר מס'  2ע"י מאיה כץ
הצעה מס'  ,2הגברת מאיה כץ .מימוש החלטות שלטוניות של מועצת
ג'ו ניסימוב:
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העיר הרצליה בהחלטות שהתקבלו לגבי בעלי העסקים בעיר בתקופת
הקורונה .בבקשה מאיה.
שנייה אני רק מוצאת את זה.
מאיה כץ:
(המשך שיח פנימי בין חברי המועצה ,לא רלוונטי לפרוטוקול)
ההצעה לסדר שלי עוסקת בנושא מימוש החלטות שלטוניות של מועצת
מאיה כץ:
העיר הרצליה בנוגע להחלטות שהתקבלו לגבי בעלי העסקים בעיר
בתקופת הקורונה .בקופת הקורונה על נושא הסיוע לעסקים לסדר היום
באינספור ישיבות מועצה ,כחלק מהישיבות ולאחר דיונים רבים הוחלטו
והתקבלו החלטות שנאמרו ישירות מראש העירייה ,מחברי המועצה,
והצעות שהתקבלו על ידי חברי המועצה ,ברוב .ואני חושבת שהדעה
הייתה רווחת שכן יש נושאים שצריך לטפל בהם ,והחלטות ואמירות
שבעיניי אמורות היו לייצג ולצאת החוצה כהחלטות מוגמרות .רק כדי
לחדד לכולנו את הזיכרון חלק מההחלטות שהתקבלו כבר בחודש פברואר
היו לא לגבות את השכירות מעסקים סגורים שלא פעלו בתקופת הקורונה
בעת הסגר ,ככל שאלו זכייני העירייה ויש בידינו את היכולת לסייע להם.
לצאת לתהליך עם רואה חשבון חיצוני וצוות שיבחן כל עסק ועסק בטרם
גביית הכסף ושההחלטות הצוות הזה יובא בפני המועצה .לצערנו אנו
עדים בשטח למציאות שונה מזו שהתקבלה פה במועצת העיר ,מציאות
שונה מזו שנאמרה באופן ברור ביותר על ידי ראש העירייה ,מציאות בה
החלטות מועצת העיר אינן מיושמות .אני רוצה להאמין כי לא עובדי
העירייה או יועציה הם שפועלים בניגוד להנחיות מועצת העירייה וכי
נבחרי הציבור עצמם החליטו לפעול על דעתם ,לגבות את הכסף מבעלי
העסקים ולהתעלם לחלוטין מהחלטות המועצה .מועצת העיר לדעתי
ובעיניי אינה חותמת גומי .לא יושבים פה אנשים מביעים את דעתם,
עמדתם מצביעים על החלטות ונמצאים פה שעות רבות כדי שאלה לא
ייושמו.
לא יכול אף גורם נבחר בעירייה לפעול בניגוד להחלטות המועצה ,רק על
ידי שינוי החלטה שהוחלטה כי כך הוא רוצה וחושב .כאשר ההחלטות
לגבי בעלי העסקים יצאו לדרך ,בין אם על ידי הצבעה או בין אם על ידי
התחייבות אישית פה ,בתוך המועצה בפורום המחייב והגבוה ביותר של
הנהלת העיר -אני מצפה שיהיו אלה החלטות שמחייבות את כולם לפעול
לפיהן .גביית התשלום מבעלי העסקים בתקופה בה היו סגורים מעוררת
זעם .התעלמות מהחלטות המועצה מביעה בעיקר זלזול בזמן של כולנו פה
ובעיקר זלזול בציבור שבחר בנו וסומך על דעתנו בתהליכי קבלת
ההחלטות .שהתקבלו פה כמעט פה אחד.
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מה שוות ההחלטות שלנו אם אינן מיושמות ואף מיושמות החלטות אחרות ואף מיושמות
החלטות אחרות?
המצב הזה חייב להפסק .אי אפשר להמשיך לפעול באופן לא שוויוני כלפי עסקים בעיר ,אי
אפשר לקבל החלטות סותרות את החלטות המועצה ,ולא יכול להיות
שנבחרי ציבור שאמונים על חלק מפעילות העסקים פה יפעלו בחוסר תום
לב וביד מכוונת כנגד בעלי עסקים אחרים .תחושת האיפה ואיפה עולה פה
באוויר.
יתרה מזו ,לא רק שההחלטות לא מבוצעות בגופים מסוימים כמו החברה לפיתוח התיירות,
אף נעשית אפליה משוועת בין עסק לעסק ,ישנם עסקים שפועלים ללא
מכרז ,ללא רישיון ומתנהלים כרגיל ישנם עסקים שרק נשלחים אליהם
פקחים יום ולילה לעומת עסקים אחרים שלא.
בסופו של כאשר מחליטים כי לא יגבו כסף מבעלי עסקים וכסף כן נגבה בתקופה בה היו
סגורים יקוזז בהמשך לא ייתכן והעירייה לא תעמוד מאחורי החלטתה.
עסקים שהיו סגורים ולא שילמו בעבר נדרשים פתאום לשלם עכשיו וכל
ההתנהלות הזו נעשית בניגוד להחלטות שהוחלטו כאן במליאה הזאת,
בחדר הזה.
לצערי אגב אני מעלה את ההצעה הזו לסדר כי דיבורים לחוד ומציאות
לחוד .בדיבורים פה סביב שולחן המועצה כולנו מאוד חיוביים ובעד בעלי
העסקים ,הזכיינים של העירייה ובפועל ,ביום שאחרי המציאות מוכיחה
כי ההנחיות אחרות.
לאור העובדות בשטח ,ואני לא נכנסת עכשיו עסק-עסק בצורה פרטנית,
הצעתי לסדר ושוב ,אני מצרה שאני צריכה להגיד את זה ,היא כי כל
החלטות שהתקבלו במועצת העירייה לגבי הסיוע לעסקים וכל האמירות
שנאמרו פה על כולנו ובראשות ראש העירייה והוסכמו על ידי כלל חברי
המועצה ,גם אם לא התבצעה לגביהן הצבעה ישירה -יכנסו לביצוע מיידי
בתוך עשרה ימים.
צוות שימונה ויכלול נציגי קואליציה ואופוזיציה בראשות המנכ״ל יתכנס
בימים הקרובים ויוודא כי המלצות המועצה שהוחלטו מיושמות גם בכל
החברות העירונית ובדגש עליהן ,כי הן חלק בלתי נפרד מפעילות העירייה
ושם בפועל מתבצעת איפה ואיפה בין העסקים.
בחרנו לעדכן את חברי המועצה כי ההחלטות שהם מקבלים ומצביעים
עליהן אינן מיושמות בפועל.
אציין ואומר לסיכום דברי; החלטות המועצה מחייבות ,האמירות
שנאמרות פה כלפי תהליכים הן בעלות חשיבות כלפי אותם גורמים שהם
בליבת הדיון .שיושבים ומסתכלים על דיונים ,קוראים את החלטות
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הפרוטוקולים ומסתמכים עליהם הסתמכות כלכלית .יש פה הסתמכות
כלכלית של עסקים שעקבו בדריכות לאורך כל התקופה הזאת ועלינו לתת
על זה את הדעת .הסיבה שבחרתי בסופו של דבר להביא את זה פה
למועצה זה כי אני חושבת שלא כולם פה מודעים לנושא הזה .זאת אומרת
משה ,אני באמת חושבת שלא בטוח שאתה מודע לכל הנושא שקורה פה
כי כפי שאני שמעתי אותך במועצה ,ואתה נתת תמיכה ורוח גבית לכל
בעלי העסקים -בפועל קורים דברים אחרים .עכשיו אני לא חושבת שזו
הייתה כוונתך ,אני חושבת הפוך ואני אומרת את זה בצער כי אפשר
לקיים גם את הדיון לא כאן .אבל ברגע שאנחנו נדרשים לעמוד מאחורי
החלטות שלנו כי גופים מסוימים בעירייה פועלים אחרת -יש פה טעם
לפגם .עכשיו אני רוצה שלא יהיה פה אחד שיגיד 'לא ידעתי ,לא שמעתי
ולא ראיתי' .האחריות מוטלת על הכתפיים של כולנו ואני חושבת שמה
שמוחלט פה ,אם רוצים לשנות החלטה ,צריך להביא אותה לאותו הפורום
שהחליט לגביה.
אני בעיקר רוצה לתת דגש על החודשים של בין אוקטובר לדצמבר שנגבו
אוקי? אני אזכיר שבחודשים האלה התקיימו הסגרים ,דיברנו על זה שלא
תהיה גבייה ומי שכן הייתה ממנו גבייה יקבל זיכויים בחזרה .הדבר הזה
לא קורה בפועל .אני כן חושבת שוועדה ברשותך אהוד -לדייק יותר את
הדברים ,לעקוב אחר ההחלטות ,אני חושבת שזה הפתרון הנכון פה .יכול
להיות שלא עשרה ימים ,תגיד שאתה רוצה שבועיים ,תגיד שאתה רוצה
חודש ,אבל מישהו חייב להיות עם יד על הדופק לגבי כל העסקים וכל
הפעילות של העיר הרצליה.
יונתן יעקובוביץ'( :נשמע מרוחק מהמיקרופון) אני רק רוצה להוסיף למה שמאיה אמרה .זה
לא רק שמה שנאמר פה גם על ידך וגם על ידי ראש העיר בסופו של דבר
לא מיושם ,אלא אפילו ההפך .לא משנה עכשיו איזה עסק זה אבל אחד
העסקים שפועלים ,עסק שפועל בחוף הים הגיע אליו פקח ואומר לו 'אסור
לך להשמיע יותר מוסיקה לאלתר' .יש את ההתרעה הזאת ביד,
לאלתר.
מאיה כץ:
יונתן יעקובוביץ' :נשמע לי משהו מופרח ,לא הגיוני ,זה ממש כאילו ,-זו התעמרות .זה פשוט
בסופו של דבר התעמרות .מצד אחד אנחנו יושבים ואנחנו באים ואומרים,
ואמר את זה ראש העיר בפה מלא שאם הוא היה יכול הוא היה עוזר.
ולגבי דברים אחרים הוא אמר שכך יהיה ושום דבר לא קורה גם אנחנו
רואים את ההתעמרות הזאת .למקרה שמישהו לא שמע ,אני חושב שדנה
לא שמעה -באים לעסק בחוף הים ואומרים לו 'אסור לך להפעיל יותר
מוסיקה לאלתר' על בסיס איזושהי תקנה שלא הבנתי מה הקשר שלה,
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דנה אורן ינאי :אבל אני מדברת על אוקטובר ,נובמבר ,דצמבר שביקשו מהם גבייה.
יונתן יעקובוביץ' :אני אומר שבנוסף לזה.
דנה אורן ינאי :אני לא מבינה את זה.
שנייה .אני מבקש מהמנכ"ל שיגיד פה את העובדות .אני רק רוצה להזכיר
משה פדלון:
לאופוזיציה שהיא התנגדה למתווה סיוע ל,
(מדברים יחד)
כי פעלת בצורה לא חוקית וביקשת לקחת את הפרטים האישיים של
מאיה כץ:
כולנו,
(מדברים יחד ,רעש)
חברים ,חברים ,הלו ,רגע,
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
דנה אורן ינאי :עזוב את זה .למה  ...על אוקטובר ,נובמבר ,דצמבר? קיבלנו החלטה?
(מדברים יחד)
לא שמעתי את העובדות ואת כבר קופצת?
משה פדלון:
דנה ,בואו תשמעו את ה,-
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
קודם כל ,כל הפרוטוקולים וכל ההחלטות נמצאות אצלי.
אהוד לזר:
אין לי ספק אגב,
מאיה כץ:
רגע ,דקה אחת חברים ,תנו לי .אני אקרא מהדף כדי שנהיה on the same
אהוד לזר:
 pageמה שנקרא ואם צריך השלמות אז נעשה השלמות .במהלך שנת
 2020עם תחילת המגיפה ניתנו הנחות בשתי פעימות בתקופת הסגרים
לעסקים שנסגרו על פי חוק .החלטה עירונית להירתם לסיוע לעסקים
בעיר ובכלל ולזכייני העירייה בפרט התקבלה עוד בחודש מאי .2020
פעילות וועדת העסקים חודשה ונשלחו כתבי מינוי במהלך חודש דצמבר
 .2020לצורך בחינת הזכאות להנחה בשכר הדירה על דמי השימוש עבור
החודשים מרץ עד דצמבר  ,2020ובהתאם להחלטות וועדת העסקים
העירונית מיום  ,27.12.2020ציטוט" :להקים ועדה בסיוע כלכלן ורואה
חשבון שתבחן בנוגע לכל עסק את הדו"חות הכספיים ,כולל השקעה
ראשונית של הזכיינים ככל שנעשתה והסיוע שקיבלו מהמדינה" .ומיום
 6.1.20להעסיק משרד רו"ח לבחינת הפיצויים והנזקים שנגרמו לזכיינים
בעבור חודשים מרץ עד דצמבר  .2020מונה אותו רו"ח חיצוני שאגב
בתאריך  27.4.21הציג את המתודולוגיה שעל פיו הוא עובד .הרו"ח
בשיתוף עם העירייה גיבש מתווה המורכב ,מישהו שהתנסה אגב ,יש לו
ניסיון בשוק הזה ובתהליכים כאלו .מתווה המורכב ממספר קריטריונים
כאשר לכל קריטריון נקבע ניקוד המייצג את הפגיעה בהכנסות של זכיין
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מאיה כץ:
(מדברים יחד)
אהוד לזר:
מאיה כץ:
אהוד לזר:
דנה אורן ינאי:

מאיה כץ:

אהוד לזר:
מאיה כץ:

לגבי בית העסק אותו הוא מפעיל .הזכיינים להם ניתנה ההקלה הינם
זכיינים בתי העסק שהכנסותיהם נפגעו כתוצאה מהחלטות המדינה ו/או
ממצבו התפקודי של המשק כגון מסעדנות ,מזון ופנאי .במסגרת קביעת
הקריטריונים התקיימו מספר שיחות עם כל זכיין וזכיין ,נשמעו
הערותיהם גם לגבי המתווה וגם לגבי ההמשך וכן נקבעה רשימת מסמכים
שעל כל זכיין להמציא המהווים אסמכתא לפגיעה בהכנסות כאמור.
לצורך בחינת עמידת הזכיינים בקריטריונים ,כאמור נערכה פנייה בכתב
לכלל זכייני העירייה ,היינו  34בתי עסק מתוכם  30עירוניים ו4-
המנו הלים על ידי החברה לפיתוח התיירות .כלל הזכיינים קיבלו שני
מכתבי תזכורת בדבר המצאת המסמכים ,מתוכם  4זכיינים הודיעו כי אין
בכוונתם להמציא את המסמכים ו-וויתרו בכך על זכותם לבחינת הזכאות
להנחה 12 .זכיינים המציאו את כלל המסמכים הנדרשים לשם בחינת
זכאות להנחה ,מכלל הזכיינים המנוהלים על ידי החברה לפיתוח התיירות
רק זכיין אחד בחר לשתף פעולה והמציא את המסמכים הנדרשים למרות
מספר משמעותי של פניות חוזרות ונשנות .כל הזכיינים שהעבירו את כלל
המסמכים הנדרשים קיבלו פירוט לגבי ההנחה שנקבעה להם .נציין כי אנו
עדיין עומדים בקשר עם הזכיינים שטרם הגישו את כלל המסמכים על
מנת לקבלם .בנוסף ,בנוגע לשנת  2021החלטת ראש העירייה הייתה שלא
לגבות שכר דירה בגין הרבעון הראשון מעסקים שהיו סגורים על פי חוק
ופעילותם נפגעה מכך .עכשיו אם יש חריגות מהדבר הזה -אנא הביאו
לפתחינו.
אבל הבאתי כרגע ,יש,
חברים ,אם יש חריגה ממה שקראתי עכשיו,
אהוד שנייה,
שזה סיכום של ההחלטות ,חברים,
יותר מזה .משפט אחד ,יותר מזה .עצם זה שאנחנו מגיעים למצב
שזכיינים מרגישים בבטן ,ועזבו כלכלי ,וזה אנשים ורובם הרצליינים,
שאין תקשורת עם העירייה -אני חושבת שפה,
לא ,זה לא מה שהם מרגישים דנה ,אני רוצה לתקן .הם לא מרגישים
שהתקשורת עם העירייה .הם מרגישים שיש ראש עיר ומועצת עיר שקיבלו
החלטות לטובתם ,וגורם מסוים שפועל בניגוד לכל החלטות העירייה
ומבצע אחרת,
חברים ,אני יודע להגיד לכם שאני,
ולכן הבקשה שפה היא מאוד ברורה.
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אהוד לזר:
מאיה כץ:
אהוד לזר:
דנה אורן ינאי:
אהוד לזר:
אורן אוריאלי:
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
אהוד לזר:
אורן אוריאלי:
(מדברים יחד)
אהוד לזר:

אם הייתי תם הייתי אומר אוקי ,מעניין .אבל בדקתי גם את ההתכתבויות
שנעשו עם אותו בעל עסק ומסתבר שהוא לא,
זה לא בעל עסק אחד .אתם חוזרים לנקודה לא נכונה.
אין בעיה ,שלושה .עקבתי אחרי שלושת ההתכתבויות עם שלושת בעלי
העסק ,אין שיתוף פעולה בהעברת המסמכים .אין שיתוף פעולה.
דברו איתם.
ישבנו איתם.
אהוד אולי אני מפספס משהו ,זה לא אמור להיות ,אתה יודע ,לא תלוי
שום דבר ההנחה של הרבעון הראשון?
כן אבל צריך להוכיח דברים.
השלושה חודשים של הארנונה שם -כן .לא תלוי בדבר.
עזוב אותך ,הרבעון הראשון.
חבר'ה ,שששש' ,לא אין דיון ,רגע ,רגע .חבר'ה הכלל הוא שאנחנו כרשות
ציבורית על כל האורגנים שלה מכבדים את החלטות הגופים הנבחרים;
מועצת העיר ,וועדות שהוקמו,
זה לא קורה.

מאיה כץ:
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :אבל ההחלטה הייתה שלא גובים בזמן שהעסק סגור אהוד.
שנייה,
אהוד לזר:
יונתן יעקובוביץ' :לא אבל אתה מתעלם .אתה מציג כאילו את ה ...מסביב ומזה אתה
מתעלם.
אתה רוצה לתת לי לסיים? לגבי רבעון א' של  2021ההחלטה הייתה
אהוד לזר:
ברורה -לא גובים,
יונתן יעקובוביץ' :לא גובים על רבעון,
רגע ,לא גובה .לגבי מרץ עד דצמבר  2020השקעתי שלוש דקות הקריא
אהוד לזר:
לכם את סיכום ההחלטות.
יונתן יעקובוביץ' :אבל אוקטובר עד דצמבר הם היו סגורים אהוד.
חבר'ה ,הקראתי לכם את ההחלטות,
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :אתה מדבר מסביב ,אנחנו מדברים על משהו ספציפי,
דנה אורן ינאי ... :נובמבר-דצמבר אמרנו שלא גובים.
לא.
אהוד לזר:
יונתן יעקובוביץ' :בטח שכן.
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לא ,לא ,לא .תחזרו אחורה .חברים ,אם יש בעל עסק שקראנו בפניו את
אהוד לזר:
הדברים ,עומד בקריטריונים ,לא קיבל מענה ,לא קיבל את היעדר
התשלום של הרבעון הראשון של  2021פלוס חודשיים-שלושה גרייס
שניתנו במהלך  -2020אנא הביאו את זה לידיעתי .אני מבטיח להיות נאמן
להחלטות הגופים הנבחרים בעיריית הרצליה.
יונתן יעקובוביץ' :אהוד היה סגר בחודש ספטמבר-אוקטובר ,אתם מתעלמים מהסגר הזה
ואחרי זה העסקים האלה לא יכלו לפעול  ...בין הסגרים.
הנושא הזה נידון ונשחק עד דק באלף ישיבות ואלף גורמים,
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
אבל הנה אנחנו נמצאים כאן היום וזה לא קורה.
מאיה כץ:
(מדברים יחד)
חברים ,מאיה ,במקום לדבר בעלמא ,מחוץ למועצת העיר תפני אליי
אהוד לזר:
אישית את הבעיה שאיתו לא התנהלנו כשורה ואני אטפל בזה באופן
אישי.
(מדברים יחד)
ששש'.
אהוד לזר:
ירון ,סמוך עליי שלא רציתי להביא את ההצעה הזאת לסדר .היא מביכה,
מאיה כץ:
היא מביכה את כולנו פה.
חברים ,ששש',
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
אורן אוריאלי :יונתן סלח לי .האם אתה יכול להיות נגיש לעניין הזה במאה אחוז? כי אני
גם שמעתי את הקולות האלה שאומרים שלא קיבלו ולא זה .יבוא אותו
אדם ,לא עשה מה שנתבקש מבחינה חוקית -אז אתה יודע ,יישב בשקט.
המייל שלי ידוע ,הטלפון שלי ידוע ,תפנה אליי .תודה רבה.
אהוד לזר:
אגב זה מה שביקשתי שיקרה.
מאיה כץ:
חברים ... ,מנכ"ל העירייה שעובד  14שעות ביממה.
משה פדלון:
אורן אוריאלי :מאה אחוז.
לא אתה ,אני אומר באופן כללי.
משה פדלון:
אורן אוריאלי :ידוע לי.
אוקי .על פי מה שאמרתי עכשיו ,בכך שאני מציע למי שמרגיש שנפגע
אהוד לזר:
מאופן הטיפול בהתאם לדירקטיבות של הגופים הנבחרים בעירייה להביא
אליי את הדברים לטיפול .אני מציע להסיר את ההצעה מסדר היום ,מי
בעד?
מי בעד חברים?
משה פדלון:
מי נמנע? מי נגד .בסדר גמור ,ההצעה ירדה.
אהוד לזר:

"חבר" – הקלטה ותמלול

41

(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :אגב אהוד ,לבוא לעסק בחוף הים ולהגיד לו שאסור לו להפעיל מוסיקה
זה חלק מהדירקטיבה?
זו אפליה שהיא פשוט,
מאיה כץ:
זה לא עבר דרכינו ,אני לא מכיר את הדבר הזה,
אהוד לזר:
יונתן יעקובוביץ' :נשמע לך הגיוני שעסק בחוף היום לא יכול,
דנה אורן ינאי :אז בואו נקיים דיון.
על מה לקיים דיון? על אם אנחנו מגיעים לידיעתנו דברים? איזה דיון את
אהוד לזר:
רוצה לקיים על זה? באמת.
דנה אורן ינאי :כן ,כן.
על מה אנחנו רוצים להתנגד ועל מה אנחנו רוצים להיות בעד? על מה?
אהוד לזר:
דנה אורן ינאי :כן ,אין לך מושג מה קורה ,כן.
על זה שלא מגיעים אלינו דברים שטוענים  ...מגיע למועצת העיר?
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
מגיע אליכם כל הדברים.
מאיה כץ:
יונתן יעקובוביץ' :לא ,על זה שאמרת שאתה לא תגבה כסף מעסקים שהיו סגורים.
אוקי חברים ,אנחנו עוברים לנושא הבא.
אהוד לזר:
אורן אוריאלי :אהוד רק תבטל את הבירוקרטיה באמצע ,תהיה נגיש לזה ,אפשר לפתור
את הכל.
אני מאוד נגיש .אני מאוד נגיש.
אהוד לזר:
הצעה לסדר מס'  4ע"י סיעת יש עתיד בנושא :קדימות לנשים בהריון
(מדברים יחד ,צעקות ,שיח פנימי בין חברי המועצה)
חברים ,אני מבקש מכם חברי המועצה לגלות עוד קצת סבלנות .חברים,
אהוד לזר:
חברים ,דניאל.
(רעש ,מדברים יחד)
כן ,מר פישר.
אהוד לזר:
אני אחלק את זה לשניים .קודם כל יש את החוק כמו שישר ענת אמרה.
יריב פישר:
החוק הוא נורא נורא ברור ורק חשוב לנו שנעמוד בו ,ובכל מקום
שעומדים בתור ואם זה מקום ציבורי צריך להיות שלט שאסור לאישה
בהריון בכלל לתת אפשרות לעמוד בתור .מישהו צריך לגשת אליה
ולהסביר לה 'זה התור שלך'.
עו"ד ענת בהרב קרן :אלא אם יש אפשרות ,...
סבבה ,מצוין.
יריב פישר:
עו"ד ענת בהרב קרן ... :מרבית העירייה עובדת היום על ,...
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אלא אם מה?
דוברת:
החוק אומר שאם אפשר להזמין תור מראש אז לא צריך לתת לה עדיפות.
דוברת:
(מדברים יחד ,רעש)
אז בואו נעשה גם שיעורי בית ,תפתחו ,-מה שאמרת עכשיו ,תפתחו את ה-
יריב פישר:
וואצאפ ותסתכלו על התמונה ששלחתי לכם מקודם .למי שקפץ עם חניות
נכים יש לזה כבר פתרון .אז בואו נתחיל .עופר בחייאת.
רגע ,שיאפסו לך את השעון.
מאיה כץ:
הוא יתמודד עם הזמן ,בואו נזרום .קדימה ,יש לנו עוד ערב ארוך.
אהוד לזר:
(דיבורים ברקע)
אז אחד יש את החוק ואני באמת חושב שצריך לעמוד בחוק ,ואני חושב
יריב פישר:
שגם שבדקנו את זה היום מרבית עובדי העירייה בכלל לא יודעים את זה,
בטח שהקופאית בסופר לא יודעת את זה ובטח ובטח בתורים במסעדות
ודברים כאלה .אז קודם כל החוק ,ואת זה אני מחלק לשתיים ,צריך
לעמוד וחשוב לדחוף אותו ,וקול קורא לציבור ופרסומות ודברים כאלה
שהעירייה צריכה לעשות .זה חשוב ולכן יש את החוק .אני עובר לשלב
השני וזה שלב היוזמה .ובהתחלה חפרתי והסתכלתי על כל מיני מדינות
בחול מה הם עושים ואיך הם עושים ,ואני גם כמי שמטייל הרבה ואשתי,
מי שיודע הייתה במרבית  12השנים האחרונות בהריון ,אז נתקלתי
וראיתי באמת איך מתנהגים במקומות אחרים .כשאתה יורד
לאנדרגראונד בפריז אתה ישר רואה שכולם נעמדים ,גם בניויורק אותו
דבר .כשאתה עומד בתור אפילו בשדה התעופה בתאילנד ישר מישהו פותח
לך ואומר לך 'משפחה' .לא אישה בהריון אפילו ,משפחה קודם .יש המון
המון דוגמאות בעולם איך מתייחסים לנשים בהריון .עכשיו בדובאי בכלל
אני חושב שמיכל הייתה סוג של ביזנס מבחינתם כי היא הייתה בהריון
שם ואתה רואה את ההתנהגות .אז מבחינתי זה א-ב מבחינת חינוך
שצריך לעשות גם בהרצליה .יש פה באמת אלמנט שאפשר לעשות כאן עיר
משפחה .עכשיו אני הסתכלתי על מקומות בעולם ,וחפרתי ,וראיתי
בקוויבק שבקנדה באמת נותנים קדימויות לנשים בהריון,
קוויבק.
אהוד לזר:
קוויבק זו העיר עם איכות הסביבה מטורפת שם ,קראתי דברים מאוד
יריב פישר:
מאוד יפים .אז גם לנשים בהריון יש שם קדימויות לכל דבר .והכוונה היא
מאוד אסטרטגית כי בסוף אתה רוצה ,ואני מזכיר לכם למשל את תל
אביב שהייתה לפני  20שנה עיר שצעירים בכלל לא רצו לגור בה .אז יש
כאן דברים מאוד מאוד אסטרטגיים שאתם רוצים שיתייחסו להרצליה
כעיר צעירה ,כעיר שמשפחות רוצות להיות בה .עכשיו היום מישהי
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דוברת:
יריב פישר:
(צוחקים)
יריב פישר:

דוברת:
יריב פישר:

התקשרה אליי ,חברה של ההורים שלי ,ואמרה לי למה אתה מסתכל על,-
סיפרתי לה והיא אמרה לי למה אתה מסתכל על חו"ל.
היא בהריון?
לא ,היא חברה של אמא שלי.
היא הייתה מנהלת בית ספר בקריית מוצקין והיא אומרת לי 'תסתכל מה
קורה אצלנו' ושלחתי לכם את התמונה בקריית מוצקין .קרית מוצקין לא
רק שעשתה חניה לנשים בהריון ,מיוחדת ,לא לקחת לנכים את החניה ,זו
לא הייתה הכוונה שלי .ובכלל אם מדברים על זה אז עושים את זה בשליש
האחרון,
לא ,רשמת את זה עם חניית נכה.
בסדר ,אני אתקן .אז יש לזה פתרונות רבים וגם היום דיברתי עם הרבה
מאוד אנשים והבנתי שחניית נכים מקפיץ אנשים ,למרות שיש חניות נכים
שנמצאות ריקות ,בטח ובטח ליד קופות חולים ואפשר גם להגדיל אותן
אבל זו לא הנקודה .אני חושב שאפשר למצוא לזה פתרון .היא אמרה לי
'תסתכל מה קורה אצלנו בקריית מוצקין' .וכאן אני מדבר על יצירתיות
ועל יוזמה שאני חושב שעיריית הרצליה יכולה לקחת את זה עליה .קריית
מוצקין לא רק שעשתה את החניה הנורא נורא יפה הזאת ,יש שם סל
שירותים שלא נגמר לאישה שיולדת .לא נגמר .אם זה הרצאות ,ואם זה
מקומות שמקבלים בחינם והרבה מאוד חיבוק מהקהילה ברגע שהאישה
יולדת.
אז זה גם אצלנו יריב.

דוברת:
(מדברים יחד)
חבר'ה ,תנו לו לסיים.
אהוד לזר:
איה פרישקולניק :עכשיו ההסבר שלך אני יותר מתחברת,
דנה אורן ינאי :יאללה ,בואו נקבל את זה פה אחד .יאללה.
איה פרישקולניק :רגע ,רגע .אם אני קוראת את ההצעה כמו שהיא כתובה וקראתי אותה ,זה
ממש לא איך שאתה מציג אותה עכשיו .אתה אמרת ,כאילו הרגשתי שלפי
ההצעה שלך בגלל שאני בהריון כל אחד צריך להגיד 'אוי ,אוי ,אוי ,אוי,
בוא נזוז' .לא ,אני רוצה שיתייחסו אליי רגיל ואני לא רוצה שיתייחסו
אליי בצורה כאילו יש לי איזושהי בעיה .אני לא אוהבת את זה.
(מדברים יחד)
איה פרישקולניק :למה שאני אתפוס חניית נכה .סליחה.
עכשיו בואו נתמקד שנייה באמת בחניה הזאת .כשמיכל והחברות שלה
יריב פישר:
הולכות לקופת חולים פה ליד הארומה אין חניה .וללכת בשליש האחרון
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של ההריון ברגל הליכה זה לא נעים .אפשר לפתור את זה באמת כמו
שעושים בקניון,
(מדברים יחד)
יריב פישר:

בואו נדבר מילה אחת ,על אכיפה .במוצקין עושים את זה נורא נורא קל;
האישה שבהריון מקבלת בשליש האחרון תו שתקף לאיקס זמן ,מעריכים
מתי היא תלד .אפשר לעשות את זה וזה קל .אני חושב שבאמת רדו
מאופוזיציה-קואליציה .אפשר מבחינתי להקים וועדה ,קחי אותה ,אני
אשמח ותדונו בזה .אפשר לעשות דברים באמת יצירתיים ,אסטרטגיים
שאפשר ,...
ההצעה שלך מקובלת .אני אבקש מוועדת התנועה לבחון וגם ללכת לכיוון
משה פדלון:
של בואו ניתן,
שדניאל,
אהוד לזר:
דניאל אייזנברג :אני אוביל את זה ראש העיר.
רגע .חמישה מקומות שמחר בבוקר ניתן לעשות את זה .לדוגמא -קניון
משה פדלון:
שבעת הכוכבים שלנו ,קניון מסכית הוא שלנו ,זבולון הוא שלנו.
דנה אורן ינאי :מצוין ,כל המקומות של העירייה.
גם ליד בית הקברות אפשר.
מאיה כץ:
לנשים בהריון אסור בדרך כלל להגיע לבית הקברות.
אהוד לזר:
דנה אורן ינאי :לא ,מותר להגיע ,אסור להיכנס.
חברים ,בצירים שקרובים  ...פה בסוקולוב,
משה פדלון:
(דיבורים ברקע ,משה פדלון נשמע מרוחק מהמיקרופון)
שגם ככה אין לנו מקום ל ...שלנו .אז אני כן מקבל את ההצעה ואני חושב
משה פדלון:
שזה נכון לעשות את זה .בואו ננסה ,...
(מדברים יחד ,לא ניתן להבין)
ששש' ,חברים.
אהוד לזר:
די חברים .ניתן כבר מחר בבוקר ,יש לנו שבעה מקומות -ספורטק ,יש את
משה פדלון:
הפארק ,מסכית ,קניון,
(מדברים יחד)
חופי הים.
משה פדלון:
איפשהו גם בסוקולוב.
מאיה כץ:
איה פרישקולניק :אם זה בשליש האחרון של ההריון,
חברים ,למה אתם נכנסים לדבריי נו? יש שבעה מקומות כפול שתיים
משה פדלון:
ואפשר כבר מחר בבוקר להעביר החלטה ויהיו  14-16מקומות ,ונראה איך
זה עובד.
מילה אחרונה .קודם כל אני אשמח  ...מיכל אשתי כדי שאני אחזור
יריב פישר:
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הביתה בחיוך אבל סתם.
(מדברים יחד)
איה ,איה ,מילה אחרונה ולמה אני מעלה את הנושא החינוכי.
יריב פישר:
איה פרישקולניק :רגע ,מיכל בהריון? אני רוצה להבין.
(מדברים יחד ,צוחקים)
חבר'ה מספיק ,אנחנו ב 21:30-בלילה.
אהוד לזר:
איה פרישקולניק :תנו לי רגע לדבר .כ-מחזיקת תיק נשים אני מתחייבת בזה שאני אביא
למודעות של כל מוסדות הציבור לגבי התורים ולגבי הנושאים שאישה
בה ריון זכאית לפי החוק .המודעות הזאת לא באה לידי ביטוי במוסדות
הציבור השונים .בביטוח לאומי ,במשרד הפנים ולכן אנחנו נשלח להם
ברושור שיסביר להם שזה החוק .זה אחד.
סיפור קצר רגע על זה ובגלל זה זה עלה .מיכל הלכה לקניות ביום שישי,
יריב פישר:
עמדה בתור הקצר .בטן .מישהי באה ועומדת לפניה ואומרת 'יש לי רק שני
פריטים' .היא מסתכלת עליה 'מה?' .וזה זה ,זה בדיוק זה ,מודעות.
(מדברים יחד)
דניאל אייזנברג ... :אני רק רוצה  ...באמת איך שעכשיו סיכמנו את זה אנחנו נבדוק את
הנושא גם בוועדת תנועה .כמובן שזה לא יהיה על חשבון חניות נכים כי זה
לא מקובל עליי בשום צורה ,גם כאישה בהריון וגם כי אנחנו לא צריכים
לתפוס חניות לנכים ,גם אם הן פנויות .ודבר שני באמת הנקודה היא שכן
הייתי הולכת לא רק על הפן לתת מקומות ,אלא הסברה .כי ברגע שזה
בא ,-אני יכולה להגיד לך שכשאני הולכת למקומות ,ובאמת אני לא רוצה,
אני אעמוד גם אם יש תור .אבל הרבה אומרים 'אוי אוי ,היא בהריון ,אוי'.
יש כן מודעות ,תלוי איפה ובאיזו סביבה,
בואו ,יש לנו עוד לילה ארוך.
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
 ...וועדת התנועה לפעול לאשר  7-8מקומות בחניונים מרכזיים.
משה פדלון:
 ...ההצעה שלך מבורכת .מי בעד?
משה פדלון:
(מדברים יחד)
אוקי .פה אחד? תוספת,
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
אנחנו ב 21:20-ואנחנו לא בהתחלה של סדר היום.
אהוד לזר:
גם ככה נסיים מאוחר .מה עושים עם צומת הסירה?  ...בעיה שכולם,
גרי גוזלן:
חבר'ה ,זה לא עכשיו המוקד העירוני.
אהוד לזר:
לא קשור למוקד העירוני ,זו בעיית ,...
גרי גוזלן:
(מדברים יחד)
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אהוד לזר:
גרי גוזלן:
אהוד לזר:

אוקי אבל זה לא עכשיו באמצע ישיבה .חבר'ה ,חבר'ה,
הפקקים הנוראיים.
חבר'ה זה לא לעכשיו ,אם אתם רוצים נעשים משהו מסודר בעניין הזה,
זה לא רציני.
אהוד סליחה .אני רק מבקש לא על חשבון מקומות,
של נכים .ברור ,ברור.

דרור בן עמי:
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
חבר'ה ,חבר'ה ,לנושא הבא.
אהוד לזר:
(מדברים יחד ,צעקות ,רעש)
אישור תב"רים ברשותכם.
ג'ו ניסימוב:
אוקי אנחנו רק נצביע על הארכת הישיבה בשעה נוספת .מי בעד? פה אחד.
אהוד לזר:
זה בסדר ,בכל מקרה לשם הפרוטוקול .הלאה.
סעיף  – 6אישור תב"רים
לאשר עדכון תקציב פיתוח  2021של תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח
ג'ו ניסימוב:
השנתית  2021בסכום כולל של  9,931,356ש"ח ממקורות המימון
שמולכם .קרן עבודות פיתוח ,166,524 -זה יורד .קרן עודפים תקציב רגיל
 ,9,400,000אחרים ,697,880 -סה"כ  9,931,356ש"ח .מי בעד?
פה אחד .הלאה.
אהוד לזר:
תעשה כבר הכל ביחד.
דובר:
אתה צודק אבל בסדר .סגירת תב"רים של  -2021לאשר סגירת  9תב"רים
ג'ו ניסימוב:
שהסתיימו/לא נוצלו והחזרת עודפי תקציב בסכום של  173,107ש"ח
לקרנות הרשות .מי בעד?
פה אחד.
אהוד לזר:
הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ג ו-ד
זה אצלכם .מי בעד?
ג'ו ניסימוב:
תן לגזבר.
משה פדלון:
אין שינוי מבחינת התקציב.
ג'ו ניסימוב:
מי בעד? פה אחד.
אהוד לזר:
סעיף  -8בקשה לפתיחת  29חשבונות בנק לטובת גני ילדים
המועצה תתבקש לאשר פתיחת  29חשבונות בנק לטובת גני ילדים חדשים
ג'ו ניסימוב:
ולהסמיך את הגננת בגן להיות מורשית חתימה לבדה בחשבון ,והיא
תוסמך לחתום על כל המסמכים הנדרשים והכל בהתאם לנוסח ולתנאים
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אהוד לזר:
ג'ו ניסימוב:

המקובלים בבנק וכפי שיסוכמו עמו .סכום ההתחייבות הכספית שבו
רשאית הגננת לחייב את החשבון במשיכה חד פעמית מוגבל עד ל1,500-
ש"ח ובמשיכה חד פעמית לטובת חשבון העירייה בלבד ללא הגבלת סכום.
בנוסף ,תינתן לחשבת אגף החינוך אפשרות לעקוב אחר תנועות הבנק וכל
ההוצאות.
מי בעד?
פה אחד.
פה אחד ,תודה רבה.

סעיף  -9בקשה לפתיחת חשבונות בנק עבור בתי ספר
המועצה תתבקש לאשר פתיחת  4חשבונות בנק ,לטובת הפעילות
ג'ו ניסימוב:
השוטפת.
בית ספר הדמוקרטי  :בקשה לפתיחת  2חשבונות  -חשבון בית ספר
וחשבון הורים .בית ספר גליל ים  -פארק הרצליה  :בקשה לפתיחת 2
חשבונות  -חשבון בית ספר וחשבון הורים .כן תתבקש המועצה להסמיך
את מורשי החתימה לחתום על כל המסמכים הנדרשים והכל בהתאם
לנוסח ולתנאים המקובלים בבנק וכפי שיסוכמו עימו.
מי בעד?
אהוד לזר:
מי בעד? פה אחד.
ג'ו ניסימוב:
סעיף  -10העברות  -יתרת עודפים בתקציב הרגיל
זה מולכם .הערות? מי בעד? תודה רבה.
ג'ו ניסימוב:
פה אחד.
אהוד לזר:
דוחות כספיים ליום  – 31.12.20עמותת עלה
זה מולכם.
ג'ו ניסימוב:
מי בעד?
משה פדלון:
אין בעד ,זה דו"ח ,זה לא בעד.
ג'ו ניסימוב:
להציג.
דובר:
את רוצה להציג משהו?
ג'ו ניסימוב:
יש משהו להציג?
אהוד לזר:
הם חיכו פה תן להם כמה דקות.
דובר:
אה סליחה ,אני מתנצל .בואו.
אהוד לזר:
בבקשה .רק בואו ליד המיקרופון שישמעו אותך.
ג'ו ניסימוב:
כן אבל ב'בריף'.
אהוד לזר:
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דוברת:
סיגלית:

אהוד לזר:
משה פדלון:

תציגי את עצמך לפרוטוקול.
ערב טוב ,שמי סיגלית ,אני ממשרד רו"ח רוזנבלום הולצמן .אני אעבור
בקצרה על הדו"חות הכספיים של 'עלה' הרצליה ליום  .31.12.2020חוות
דעת הרו"ח חלקה .מבחינת המאזן ליום  31.12.2020הרכוש השוטף עומד
על  2.8מיליון .הכספים מיועדים לשיפוץ ולסיוע לנזקקים 675 -אש"ח.
רכוש קבוע .2.5 -סה"כ נכנסים –  6מיליון .התחייבויות שוטפות ליום
המאזן -מיליון .ההון החוזר של העמותה .1.8 -מבחינת התוצאה השנתית
סך ההכנסות של העמותה מפעילות עמדה על  6מיליון וחצי ,עלות
הפעילות של העמותה על  5מיליון ,הוצאות הנהלה והכלליות  900אלף
מהווה אחוז די נמוך ממחזור העמותה .סך הכל עודף לשנת החשבון של
 600אש"ח .זהו למעשה ,תודה על ההקשבה.
תודה רבה על העבודה היפה.
ברשותכם אני רוצה להודות לחני המנהלת ,אני מקווה שמהר מאוד
תחזירו את התושבים לפעילות השוטפת .אני רוצה להודות ליו"ר שנמצא
אתנו וכמובן לרו"ח ומיכה שכבר שנים עושים את עבודתו כמנהל
חשבונות בהתנדבות .תודה רבה מיכה.

(מחיאות כפיים)
תודה רבה.
אהוד לזר:
סעיף  -12דו"ח כספי רבעוני לשנת  2020של משרד הפנים :רבעון 2020 ,4
ג'ו ניסימוב:
אהוד לזר:
ג'ו ניסימוב:
דובר:
אהוד לזר:

זה לעיונכם .מישהו מדבר?
אם יש שאלות.
יש שאלות? לא .פה אחד .לא צריך להצביע בזה ,רק דיווח.
שנייה .תודה ליעל  ...חשבת העירייה.
תודה ליעל .תודה רבה .נושא הבא .חברי המועצה ללא ללכת ,אנחנו תכף
נצטרך רוב מיוחד.

סעיף  -13פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור
ג'ו ניסימוב:
שלומי:

מולכם .שלומי יתקרב למיקרופון ,שנייה.
שלום לכולם ,ערב טוב .מדובר בבקשות למוסדות לפטור מארנונה
שהם מתנדבים לשירות הציבור .לפניכם השמות שלהם :שה"ל -העמותה
לשירות לאומי ,לגעת ברוח ,ויצו ,אור שלום למען ילדים ונוער בסיכון .יש
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את התבחינים של משרד הפנים וכמובן שאין לנו שיקול דעת בעניין הזה.
לפי התבחינים של משרד הפנים לבדוק את הדברים כמו שהם.
עו"ד ענת בהרב קרן :וועדת הנחות בדקה?
וועדת הנחות בדקה ואישרה לאור שלום למען ילדים ונוער בסיכון אישרה
שלומי:
את הפטור ושה"ל העמותה לשירות לאומי ,לגעת ברוח ו-ויצוי -הבקשות
נדחו .הם יכולים לערער כמובן משרד הפנים ,זה הולך למשרד הפנים ושם
בעצם אם יאשרו או לא,
הבקשות נדחו על ידינו?
דובר:
כן ,כן,
דובר:
אנחנו עומדים לפי קריטריונים .יש קריטריונים מסוימים.
שלומי:
יש טבלת קריטריונים,
דובר:
(מדברים יחד)
עו"ד ענת בהרב קרן :הפטור הוא לא פטור מלא אלא שני שליש.
שלומי ,להודות לך על הנושא הזה וגם על צו הארנונה .תודה על העבודה
משה פדלון:
המקצועי.
גם לעו"ד שגית ישראלי שבחנה את הקריטריונים ואת כל ה ,-תודה רבה.
דובר:
מי בעד?
אהוד לזר:
פה אחד ,תודה רבה.
ג'ו ניסימוב:
פה אחד ,תודה רבה .כן ,סעיף י"ד בבקשה.
אהוד לזר:
סעיף  -14אישור מתן תמיכות
המועצה התבקשה לאשר המלצות וועדת התמיכות המקצועית מיום
ג'ו ניסימוב:
 6.6.2121ומיום  ,14.6הפרוטוקולים מולכם .הראשון -מועצת העיר
מקבלת את המלצות הוועדה המקצועית לגבי,
חבר'ה הנושאים לפניכם ,הכל לפניכם ,מי שיש לו ניגוד כמובן נדרש
אהוד לזר:
לצאת.
יונתן יעקובוביץ' :אף אחד לא צריך לצאת פה ,אין ניגוד עניינים ,נראה לי שיש פה,
אוקי ,מי בעד?
אהוד לזר:
לא ,לא ,רגע,
מדברים יחד:
יונתן יעקובוביץ' :יש לי פה הרבה מה לגיד על הדבר הזה.
מר יעקובוביץ'.
ג'ו ניסימוב:
יונתן יעקובוביץ' :אני לא יודע איך להסביר אפילו את התחושה שלי .אנחנו ישבנו פה מקודם
בעניין של צו הארנונה ודיברתם על כמה אנחנו הולכים לעבור שנה קשה,
וכמה שאנחנו צריכים להתכונן על זה ,וכדומה וטה טה טה ,וטה טה טה.
מצד שני אנחנו יושבים בעמותת בני הרצליה ששם אנחנו פעם  ...את
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התקציב ,אחרי זה נותנים  80אחוז מהתקציב ואחרי זה מחזירים את
התקציב,
מה השאלה אבל?
אהוד לזר:
יונתן יעקובוביץ' :אנחנו לא בשאילתה ,אני יכול להגיד את הדעה שלי .ואנחנו רואים כאילו
את ההתנהלות לגבי נושאים מסוימים ,ואז פתאום אני רואה פה ,-בני
הרצליה בכדורסל ,למקרה שמישהו לא יודע ,זו קבוצה שנשלטת על ידי
גורמים פרטיים שמקבלת  2.7מיליון שקל 2.7 .מיליון שקל? אם אני לוקח
פה את כל התיקצובים שיש פה לספורט אולימפי אגב ,אם זה מכבי ג'ודו,
אם זה מכבי רומנו ,במועדון הטניס שמקבל פה  100אלף שקל .אחרי זה
אם אנחנו הולכים לנוער ,כל הנוער ביחד אם אני עכשיו עושה פה חישוב
מהר זה בסביבות ה 600-אלף שקל.
חברים אלו התבחינים שאושרו במועצת העיר בשנת  .2020אלו התבחינים
אהוד לזר:
שאושרו במועצת העיר,
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :אני לא חלק מהתבחינים ,אני רואה את הדבר הזה והלסת שלי פעורה.
פעורה.
(רעש ,מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :אני אישרתי את הדבר הזה? אני התנגדתי לדבר הזה בכל מצב .אם
פספסתי את זה בטעות אז אני מתנגד.
הנושא של בני הרצליה בספורט הולך להיבחן בצורה מעמיקה ויהיו
משה פדלון:
הפתעות.
חברים,
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :הפתעות תשאיר לעצמך ,...
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :העיקר שתקבל החלטות של מנהל תקין ולא תחליט שאתה פתאום עוצר
את התקצוב של העמותה,
אתה מערבב,
אהוד לזר:
(מדברים יחד ,לא ניתן להבין)
יונתן ,מין שאינו במינו .מין שאינו במינו ,לא שייך .התבחינים האלו
אהוד לזר:
אושרו בשנת  2020לאגודות הספורט .החלוקה של הכספים נעשתה על פי
התבחינים שמועצת העיר אישרה בשנת  2020ואנחנו מאשרים את חלוקת
הכספים על פי התבחינים האלו.
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' ... :רשום פה שמועצת העיר מקבלת את המלצות הוועדה המקצועית,

"חבר" – הקלטה ותמלול

51

תחזור אחורה.
אהוד לזר:
יונתן יעקובוביץ' :אני יכול להחליט שאני ,...
אתה יכול להצביע מה שאתה רוצה וזה בסדר.
אהוד לזר:
יונתן יעקובוביץ' :לא כי הוא אומר כאילו שזה תבחינים שאושרו כבר,
התבחינים האלו אושרו ,חלוקת הכספים נעשתה על פי תבחינים שאושרו.
אהוד לזר:
מה שאומר ראש העירייה שלקראת שנת העבודה  2022יהיה שינוי
בתבחינים ,סימן קריאה.
אפשר? אני ביקשתי בכלל לדבר לפניו.
ירון עולמי:
דבר ירון.
ג'ו ניסימוב:
בגלל התבחינים ,גם בתבחינים אמרנו את זה .בגלל ההבדל שנהיה שבני
ירון עולמי:
הרצליה חזרו לליגת העל ו ...הכדורגל נשארו בליגה א' יש לך כזה הבדל.
אבל אין ספק שהוא סכום,
יונתן יעקובוביץ' 2.7 :מיליון שקל?
אני מסביר לך .הסכום שנקבע ,כל הספורט מקבל  6מיליון  ...מה שהוא
ירון עולמי:
מקבל .יצא ככה .אני אגב מתנגד לזה לחלוטין,
יונתן יעקובוביץ' :איך  6מיליון ירון? אם אני לוקח פה עכשיו את כל הדברים שיש ביחד,
(מדברים יחד)
רק להוסיף מילה לגבי זה .ראש העיר לא אמר את זה.
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :ניהול מועדון כדורגל  ...הרצליה  300אלף ,מכבי  ...הרצליה 300 -אלף.
(מדברים יחד)
יונתן אני גם אסבר לך את האוזן .אני רוצה לדעת כמה הקבוצות ,עזוב
ירון עולמי:
רגע את הכדורסל ,הכדורגל .זה סכום ברוטו ,הקבוצות האלה לוקחים
להם דמי שימוש ,מה ה ...הסופית שהקבוצות האלה מקבלות אחרי
הורדת דמי השימוש על ידי העירייה.
דנה אורן ינאי :את זה אני לא מבינה,
שנייה ,אני רוצה תשובה לשאלה שלי.
ירון עולמי:
(מדברים יחד)
המגרשים שהילדים שלי מתאמנים בהם,
ירון עולמי:
אבל הילדים שלך גם משלמים להם.
משה פדלון:
(מדברים יחד)
ירון ,ירון,
משה פדלון:
העירייה לוקחת על שימוש ,...
ירון עולמי:
יונתן יעקובוביץ' :אבל זה בבני הרצליה אותו דבר ככה.
(מדברים יחד ,לא ניתן להבין)
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בטח ,כן ,מה לא? כן.
אהוד לזר:
הדשא של הכדורגל,
ירון עולמי:
יונתן יעקובוביץ' :זה גם בעמותה העירונית ככה,
(מדברים יחד ,שיחות פנימיות בין חברי המועצה)
הוא משלם את ה 300-400-שקלים כפול  800ילדים תעשה במחשב כמה
משה פדלון:
כסף זה .מה ההוצאות שלו ,מה ההוצאות שלהם.
יונתן יעקובוביץ' :של מי? של בני הרצליה בכדורסל ?2.7
לא ,לא על זה.
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :זה שיושבת פה סגנית ראש העיר ולא יוצאת בגלל ניגוד עניינים זה גם
משהו שצריך לתת עליו את הדעת.
על מי?
משה פדלון:
יונתן יעקובוביץ' :סגנית ראש העיר עופרה בל אני במקומה הייתי יוצא פה בניגוד עניינים.
חבר'ה בואו תתקדמו בעיקר ולא בתפל.
אהוד לזר:
שנייה ,לא סיימתי ולא קיבלתי תשובה .מה שקורה ,אני אסביר מה,
ירון עולמי:
אתה שואל תשובה חשבונאית שאין לי תשובה לתת לך עכשיו .אני אבדוק
אהוד לזר:
את זה בהמשך.
אני אשלים את הטענה שלי .מה שקורה בפועל ,וזה גם בבוגרים וקל
ירון עולמי:
וחומר בילדים ,הילדים האלה בסוף כל הקבוצות האלה מתאמנות 3-4
פעמים בשבוע כולל משחק בשבת .כל האימונים האלה על הדשא הסינטטי
או הדשא הרגיל -משלמים דמי שימוש .בסוף מה שקורה שאתם רואים
את ה,300-
יונתן יעקובוביץ' :אבל ירון זה לא הנושא ,אתה צודק ב 200-אחוז,
אבל אני  ...הנושא ,אתה אל תגיד לי מה הנושא .אני חושב שנניח שעל פי
ירון עולמי:
חוק חייבים לקחת את הסכום הזה -צריך להגדיל את סכום התמיכה,
יכול להיות שמה שאומר לך ראש העיר,
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
רגע אבל אתם מפספסים.
אהוד לזר:
אני לא מפספס כלום .תאמין לי אני יודע ,אני  20שנה בערך שוחה רק את
ירון עולמי:
הדבר הזה אבל זה נהיה כבר עקום .כי פעם עוד היה מיליון שקל או 500
אלף שקל ,אז ה 300-אלף שקל שהיו משלמים דמי שימוש היה משאיר
להם משהו ביד .היום הסכום הזה שהם מקבלים כתמיכה פחות דמי
השימוש משאיר להם לפעמים מינוס או  5-10אלף שקל בשנה,
אוקי .לא ,אין להם מינוס .ירון ,ירון תקשיב .הייתה אמירה מאוד ברורה
אהוד לזר:
בסוף שנת  2020לגבי התבחינים .התבחינים של שנת  2021או  2022לא
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יהיו דומים לתבחינים של שנת  .2021הרבה מאוד עוולות ,הרבה מאוד אי
צדק ,חוסר שוויון ,גם מגדרי ,הולך להיות מטופל בתבחינים של .2022
אבל למה אני לא יכול להגיד מה שיש לי להגיד?
ירון עולמי:
כי קבענו תבחינים לחלוקה .אי אפשר לשנות את תבחיני החלוקה.
אהוד לזר:
יונתן יעקובוביץ' :לפי התבחינים האלה אתה חייב להביא לבני הרצליה כדורסל 2.7 ...
מיליון שקל?
אם הם עומדים בקריטריון .אם הם עומדים בקריטריון ,בטח.
אהוד לזר:
יונתן יעקובוביץ' :מה התבחין הזה?
זה הקריטריון שנקבע.
אהוד לזר:
יונתן יעקובוביץ' :זה מטורף.
זה הקריטריון שנקבע .רגע אני רוצה,
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
חברים ,יונתן,
אהוד לזר:
יונתן יעקובוביץ' :מה ,אתם מצביעים בעד הדבר הזה עכשיו?
זה הקריטריון שנקבע.
אהוד לזר:
יונתן יעקובוביץ' :אחרי שבלבלתם פה את המוח על הארנונה ועל איזו שנה קשה אנחנו
עוברים,
חברים התבחינים האלה אושרו בזמן קורונה,
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
התבחינים האלה אושרו בזמן קורונה ,אי אפשר עכשיו לסגת מהחלטה.
אהוד לזר:
אי אפשר .לא ,סליחה.
יונתן יעקובוביץ' :אפשר ... .יכולים להצביע  ...שאף אחד לא יגיד לכם אחרת.
יונתן ,שנייה אחת אני רוצה להגיד משהו .היום במקרה אני וראש העיר
עופר לוי:
גם כן ישבנו אצלו ודיברנו ,והסכומים של הכדורסל כמו שאתה אומר
גבוהים.
יונתן יעקובוביץ' :אנחנו ישבנו פה לפני שנה עם דניאל אייזנברג שגם התלוננה על הדבר הזה,
(מדברים יחד ,צעקות)
אבל אתה לא מכיר ...
אהוד לזר:
סיכמנו שהשנה הם לא יקבלו.
עופר לוי:
יונתן יעקובוביץ' ... :תקבלו את ההחלטה.
אתה לא מבין שמאשרים תבחינים לשנה אחת ומתקצבים לשנה אחרת?
אהוד לזר:
זה עוקב ,זה שתי שנות תקציב.
דניאל אייזנברג :אתה יכול להסביר רגע?
כן .תבחינים מאשרים בשנה שהיא קודמת לשנת חלוקת הכספים .היינו
אהוד לזר:
בשנת  ,2020לקראת סוף השנה אישרה המועצה הזאת תבחינים שעל
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פיהם אנחנו מחלקים את הכספים השנה .אישרנו את מסגרת התקציב
בספר התקציב ,ואת התבחינים ואת הקריטריונים לחלוקת הכספים.
אנחנו כוועדת תמיכות מקצועית ,הדירקטיבה שלנו ,תחום הסמכות שלנו
הוא לראות את התבחינים שאושרו לפני  7-9חודשים במועצה ,לראות את
התקציב שהוקצה ,לחלק על פי הקריטריונים ולהביא את זה לאישור.
(מדברים יחד)
אהוד לזר:

רגע ,רגע ,רגע .התבחינים והתקציב לשנת  2022ייקבעו על ידי המועצה
הזאת בעוד מספר חודשים .זה הסיפור.
דניאל אייזנברג :שאלה לפרוטוקול ,רגע ,רגע,
(מדברים יחד ,צעקות)
דניאל אייזנברג :אני רוצה לשאול שאלה לפרוטוקול .אם עכשיו אנחנו מצביעים בעד זה,
זה לא אומר שזה עולה בדצמבר וכשמעבירים תקציב אומרים לי 'לא ,כבר
דיברנו על זה ביוני',
לא ,לא ,לא ,זו חלוקה.
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
דניאל אייזנברג ... :כדורסל יקבל  4מיליון ו.300-
אז אני אומר שוב לכאן; החלוקה הזאת היא החלוקה על בסיס תבחיני
אהוד לזר:
.2020
דניאל אייזנברג :זה לא משליך על .2022
לא משליך על .2022
אהוד לזר:
יונתן יעקובוביץ' :אז מה קרה עם כל הדיון הזה? סליחה דניאל ,אז מה קרה עם כל הדיון
הזה?
הסברתי לך הרגע אבל .אבל הרגע הסברתי לך.
אהוד לזר:
(מדברים יחד ,צעקות)
הרגע הסברתי לך .מה ,לא הייתי ברור?
אהוד לזר:
יונתן יעקובוביץ' :לא... ,
טוב ,אני לא יודע מה להגיד לך.
אהוד לזר:
דניאל אייזנברג :אני לא אהיה שותפה  ...הוא אומר שהוא משנה את זה .הוא אומר שב,22-
חברים ההסבר שלי היה סופר ברור,
אהוד לזר:
יונתן יעקובוביץ' ... :כולם אחרי כל מה שעברנו פה להצביע נגד ו,
ההסבר שלי היה סופר ברור .כן דנה.
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
זה פי  4מכל השאר.
דובר:
(מדברים יחד)
דנה אורן ינאי :שתי שאלות.
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אלעד צדיקוב:
אהוד לזר:
אלעד צדיקוב:
אהוד לזר:
אלעד צדיקוב:

אהוד לזר:
יריב פישר:
אלעד צדיקוב:

(נשמע מרוחק מהמיקרופון)  ...ראש העיר .זה כולל  ...ואני רוצה להמליץ
כאן,
לא ,זה לא קשור ,זה לא קשור .זה לא קשור.
אהוד כי יו"ר הוועדה לשעבר ,אני אומר לך שזה קשור ביותר.
זה לא קשור.
היינו יושבים בוועדה ,היינו דנים בה נציגי הציבור ,היינו מושכים את
השמיכה ימינה ושמאלה ,דנים ב ,...מביאים דבר עשוי ,מביאים ,-עם
המקצועי ומביאים למועצה להחליט .מה קורה?  ...בוועדה המקצועית,
לנו אין,
חברים ,התבחינים מובאים בפני מועצת העיר .התבחינים כוללים
פרמטרים מקצועיים והם יבואו בפני מועצת העיר לאישור.
אתה צודק אבל זה החוק.
לא ,מחילה .יש וועדת משנה לתמיכות ,הייתה לנו עד שיהודה בן בסט
התנגד לה בקדנציה האחרונה .אהוד סליחה .התבחינים,

(מדברים יחד)
אלעד צדיקוב:

רגע ,רגע אבל שחברי המועצה ילמדו .התבחינים עובדים בצורת אקסלים.
זאת אומרת מלא מלא נוסחאות וקשה מאוד להבין ,כמובן שיש רוח
מכוונת ,קשה מאוד להבין ולראות.
יונתן יעקובוביץ' :זו הבעיה ,הרוח המכוונת.
אלעד צדיקוב :ולכן כשיש וועדת משנה ויש הרבה יותר יכולת עם כלי עבודה לפתור את
הבעיות האלה .ולכן אני חושב ,ואני אומר את זה מכל הבחינות .ההוא
חשוב לו הספורט ,ההוא חשוב לו דברים אחרים .היכולת שלנו ראש העיר
כנבחרי ציבור ,העמותות זה דבר מאוד חשוב .ארגונים  ...זה דברים מאוד
מאוד חשובים .יש לנו יכולת להביא את הרוח שלנו פנימה לתוך המקום
הזה .למה לבטל את הוועדה הכל כך חשובה הזאת? אגב אם כבר פתחנו
את  ...מחילה ,יש פה גם הצבעה ,-ותסלחי לי ענת ,אני שאלתי אותך
שאלה במייל או התכתבנו בטלפון ולא קיבלתי תשובה .גם העניין של
הקצאת קרקע אנחנו כוועדת משנה לא היינו מעורבים בתהליך .ממתי
וועדה מקצועית של הקצאות קרקע מגיעה למועצה לפני וועדת משנה?
עו"ד ענת בהרב :אז אני אסביר כשנגיע לדיון,
אלעד צדיקוב( :נשמע מרוחק מהמיקרופון) אז כשנגיע לסוגיה .מחילה .אני רוצה את ...
ראש העיר ו ...צריכה לחזור חזרה ל,
נבחן את זה.
משה פדלון:
כן דנה.
אהוד לזר:
דנה אורן ינאי :שתי שאלות .אחת ,אני לא מבינה את העיקרון ואני אשמח לתשובה
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דובר:
דנה אורן ינאי:
(מדברים יחד)
דנה אורן ינאי:
אהוד לזר:
(כולם צוחקים)
דוברת:
דנה אורן ינאי:
אהוד לזר:
דנה אורן ינאי:
אהוד לזר:
דנה אורן ינאי:
דובר:
דנה אורן ינאי:
אהוד לזר:
דנה אורן ינאי:

אהוד לזר:
דנה אורן ינאי:
אהוד לזר:
דובר:
(מדברים יחד)
דנה אורן ינאי:
אהוד לזר:
דנה אורן ינאי:

אהוד לזר:

שאנחנו באמצע חודש יוני ורק עכשיו התמיכות לספורט עוברות .לא ברור
לי למה זה.
אבל הן  ...אני רק אומר.
זה לא משנה אבל.
מה הקשר לקורונה?
בסדר ,זה תמיד ככה אבל ,כאילו מה?
זה ככה בספורט.
לי נראה לא סביר .ודבר שני ,-אז מה אם זה תמיד ככה?
אוקי ,אוקי ,מה השאלה?
ודבר שני אני לא מבינה את העיקרון שאנחנו פועלים לקיום עמותה
חינוכית שמקדמת ספורט וקהילה ומצד שני אנחנו ,-וספורט גם הישגי.
אוקי.
ומצד שני אנחנו נותנים תמיכות לגופים אחרים שמושכים,
פרטיים.
פרטיים.
מה זאת אומרת?
אני אתן דוגמא שאני מכירה אותה בסדר? מצד אחד אנחנו מעודדים את
מכבי הרצליה ואת בני הרצליה בג'ודו .עמותה שמעודדת ויוצא ספורט
תחרותי ,וספורט קהילתו וספורט כזה וכזה ,ובצד השני נותנים ל'-איזי
ג'ודו' ,קבוצה שהן הרי נלחמות על הנקודות בשביל לקבל תמיכות מאיגוד
הג'ודו .הרי התקציבים שלהם,
מה ,זה ספורט ראוי וספורט לא ראוי?
אז בואו נוותר על בני הרצליה.
למה?
מה זה קשור?
אני אסביר לכם.
אני לא מצליח להבין.
אז אם אתה בא ואומר 'אני רוצה להקים אגודה שלנו שמעודדת ספורט כי
חשוב לי שזה יהיה תחת חסות של העירייה ולא תחת גופים פרטיים ,ומצד
שני אני מעודד בתמיכות במשהו אחר' .אז בסוף,
קודם כל ההקצבה לבני הרצליה זה אופרציה אחרת ,זה לא נעשה דרך
מנגנון התמיכות .זו פעם ראשונה .זו דירקטיבה של הנהלת העירייה
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דנה אורן ינאי:
אהוד לזר:
דובר:
אהוד לזר:

להקציב לבני הרצליה סכום .תמיכות זה לכל מה שאת אומרת; לפעילות
ערכית ,חינוכית ,קהילתית ,ספורטיבית אחרת שהיא לא יכולה לקבל
הקצבה -זה היום שלה .אני לא מצליח להבין למה זה בא על חשבון זה.
מעבר לזה שתחרותיות בתחומים ספורטיביים ובכלל זה תמיד טוב.
לא ,הכל ברור לחלוטין .השאלה אם אנחנו לא מייתרים את הפעילות של
בני הרצליה.
ממש לא.
אין קשר בין הדברים.
ממש לא .זה גוף מכשיר אחר ,גוף חינוכי אחר .חברים יש עוד שאלות?
אפשר להצביע?
...
על חלוקת הכספים על פי התבחינים של .2020

משה פדלון:
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
יעקובוביץ' ,אני מבקש להפריד את סעיף הכדורסל לבין כל שאר האגודות.
ירון עולמי:
דניאל אייזנברג :גם אני מבקשת להפריד.
לא הבנתי.
משה פדלון:
דניאל אייזנברג :על הכדורסל אנחנו לא רוצים להצביע.
דנה אורן ינאי :גם אני.
את לא יכולה לעשות את זה ,את אישרת את זה.
משה פדלון:
(מדברים יחד ,לא ניתן להבין)
אבל את אישרת את זה .חברים אתם סותרים את עצמכם.
משה פדלון:
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :אני בעד כל ההקצבות למעט בני הרצליה ששם אני מתנגד.
חברים בואו ,אי אפשר לעשות פה את הדבר הזה .אי אפשר.
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
אז לא מחלקים תמיכות ,אין בעיה .בואו לא נחלק תמיכות.
אהוד לזר:
דנה אורן ינאי :אז לא נאשר.
(מדברים יחד)
סליחה ,אישרנו תמיכות ב ,2020-אי אפשר לעשות עכשיו פוליטיקה קטנה
אהוד לזר:
לתוך הטבלה של התמיכות.
זה בדיוק מה ש ...מול ...
ירון עולמי:
(מדברים יחד)
חברים אתם לא רוצים חלק תמיכות? אל תחלקו תמיכות .אל תחלקו
אהוד לזר:
תמיכות ,הכל בסדר ,אנחנו לא עושים איפה ואיפה.
(מדברים יחד)
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הכל בסדר ,הכסף הזה ילך למקום אחר.
אהוד לזר:
(מדברים יחד ,שיח פנימי בין חברי מועצה)
אוקי ,מי בעד סעיף חלוקת התמיכות?
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :סליחה ,אתה לא צריך ייעוץ משפטי בשביל זה .אתה יכול להצביע בעד
ההצעה ולהסתייג לגבי,
שיסתייג .שיסתייג לפרוטוקול כמה שהוא צריך.
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
חברים אנחנו מצביעים.
אהוד לזר:
(רעש ,מדברים יחד)
את לא יכולה להסתייג על משהו שאת אישרת אותו.
משה פדלון:
(מדברים יחד)
הדרך הנכונה מבחינת מנהל תקין,
אהוד לזר:
דניאל אייזנברג :אפשר להסתייג,
אנחנו מצביעים על כל החבילה חברים .מי שרוצה ,ששש' ,מי שרוצה
אהוד לזר:
להגיד את מה שהוא רוצה לפרוטוקול -שיגיד את מה שהוא רוצה
לפרוטוקול.
יונתן יעקובוביץ' :לפני שעה אנחנו מדברים על זה שאין כסף בעיר,
(מדברים יחד)
שששש' ,חברים די ,די .חלוקת תמיכה לשנת  2021בנושא ספורט תחרותי
אהוד לזר:
בוגרים ,קבוצתי ואישי -מי בעד?
לא ,לא,
ירון עולמי:
יונתן יעקובוביץ' :לא ,לא ,ממש לא,
(מדברים יחד)
אני מנהל את הדיון .אדוני אם אתה רוצה להתנגד לפרוטוקול -תתנגד
אהוד לזר:
לפרוטוקול.
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :אני מבקש את הסעיף הזה להצביע בנפרד.
(מדברים יחד)
חברים ,הכל בסדר.
אהוד לזר:
אם כבר ראש העיר מנהל את זה ולא אתה.
יריב פישר:
הכל בסדר ,הכל בסדר,
אהוד לזר:
יש סדר ואפשר להצביע על סעיף בנפרד.
יריב פישר:
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :רגע אני לא יכול להתנגד עכשיו לסעיף מסוים,
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לא.
בטח שכן ,תמיד עשינו את זה.

אהוד לזר:
יריב פישר:
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :אין בעיה ,אין בעיה ,הכל בסדר .אני לפרוטוקול מבקש להצביע בעד כל
התבחינים למעט התבחין שנוגע לבני הרצליה כדורסל בע"מ חל"צ.
אין בעיה.
אהוד לזר:
יונתן יעקובוביץ' :קחו את הדברים הזה ותעשו איתו מה שאתם רוצים .אני ממליץ לכל אחד
מחברי המועצה לעשות את אותו דבר ושאף אחד לא יגיד לכם שאי אפשר
לעשות אחרת.
(מדברים יחד)
דנה אורן ינאי :תגיד להם.
אמרתי להם.
דובר:
(מדברים יחד)
ישבתי איתו היום עם ראש העיר והחלטנו,
עופר לוי:
אבל זה נאמר וזה נאמר לפרוטוקול.
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
הנה לפרוטוקול -לא יהיה שנה הבאה סכומים כאלה בכדורסל.
עופר לוי:
יונתן יעקובוביץ' :לא ,עכשיו לא יהיה ,עכשיו לא יהיה .למה עכשיו לא?
(מדברים יחד)
אין בעיה ,בואו נוריד את הספורט .בואו נוריד את הספורט.
אהוד לזר:
יונתן ,יש כאן הזדמנות משפטית אבל של העירייה .העמותה פועלת על
דובר:
סמך התחייבות משפטית של תמיכות.
חבר'ה אנחנו נוריד את הספורט ,אין בעיה.
אהוד לזר:
(מדברים יחד ,רעש)
חברים אנחנו נוריד את הספורט .לא נחלק תמיכות לספורט.
אהוד לזר:
(מדברים ,רעש)
עו"ד ענת בהרב קרן ... :שאנחנו מחלקים תמיכות כמועצת עיר ה ...באופן חלוקת
התמיכות נעשה כשמבצעים את התבחינים והתבחינים כבר אושרו פה על
כולם .כרגע נעשה התהליך הטכני .לבוא ולומר 'לאלה לא ניתן' סתם
בשרירות,
יונתן יעקובוביץ' :זה לא בשרירות ,זה סכום מטורף.
עו"ד ענת בהרב קרן :רגע ,סליחה.
(מדברים יחד)
עו"ד ענת בהרב קרן :זאת החלטה שלא  ...החלוקה הזאת נעשתה על פי,
יונתן יעקובוביץ' :אין בעיה ,שיתבעו אותי על זה שאני החלטתי שלא להצביע על זה.
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עו"ד ענת בהרב קרן :מועצת העיר לא יכולה לנהוג בשרירות כשהיא מפעילה את שיקול
הדעת שלה.
יונתן יעקובוביץ' :אני ממש לא בשרירות.
עו"ד ענת בהרב קרן :יונתן תן לי ,...
(מדברים יחד)
עו"ד ענת בהרב קרן :היא צריכה לפעול בסבירות .וכשאושרו התבחינים ,שם מועצת העיר
קבעה בעצם איך מחלקים את הכסף .מצד שני,
יונתן יעקובוביץ' :אז מה ,אני חותמת גומי פה עכשיו?
עו"ד ענת בהרב קרן :רגע .מצד שני כשנקבע התקציב נקבע סכום הכסף שיחולק ,וכרגע
מבוצעת הפעולה הטכנית של החלוקה הזאת .אני חשבתי שזה חשוב
להבהיר את זה.
חברים ,מי בעד אישור כלל התבחינים?
משה פדלון:
(מדברים יחד ,רעש)
חלוקת התמיכות.
אהוד לזר:
חלוקת התמיכות .מי בעד?
משה פדלון:
יונתן יעקובוביץ' :אני חושב שמה שאתה עושה פה זה לא ראוי .זה לא ראוי .אתה בא ואתה
מחלק  2.7מיליון שקל בהנפת יד כאילו זה הכסף הפרטי שלך .גועל נפש.
(מדברים יחד)
כולם בעד?
משה פדלון:
(מדברים יחד)
גברת  ...מסתייגת מהספורט .מי נגד?
משה פדלון:
דניאל אייזנברג :בדיוק .למה את אומרת שהוא לא מאפשר לי? הוא מאפשר לי?
מי נגד חלוקת התבחינים?
משה פדלון:
יונתן יעקובוביץ' :אני בעד למעט הכדורסל.
ההסתייגות נרשמה לפרוטוקול .בואו נעבור הלאה.
אהוד לזר:
דניאל  ...למעט הספורט.
משה פדלון:
הכל בסדר ,נעבור הלאה.
אהוד לזר:
דניאל אייזנברג :לא ספורט.
(מדברים יחד ,צעקות ,מדברים יחד)
רק הכדורסל.
דובר:
יונתן יעקובוביץ' :אני בעד כל התבחינים כולל הבוגרים וכולל הנוער ,למעט בני הרצליה
בכדורסל בע"מ.
דניאל אייזנברג :גם אני אותו דבר.
(מדברים יחד)
חברים ,הנושא הבא .ג'ו ,ג'ו .הלאה ,הלאה ,הלאה .הסעיף הבא.
אהוד לזר:
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שנייה חברים ,נעשה סדר .הצבענו שניים נגד מתן תמיכה לבני הרצליה,
משה פדלון:
דניאל אייזנברג :כדורסל.
לא ,בכלל.
דוברת:
דניאל אייזנברג :לא ,... ,לא.
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :ממש לא .אמרתי בצורה מפורשת שאני בעד הכל למעט סעיף אחד.
(מדברים יחד)
סעיף  -2מתן תמיכה לשנת  2021בנושא ספוטר תחרותי ילדים ונוער
מי בעד? פה אחד.
רשמנו ,רשמנו.
הכל? אוקי.
הצבענו על הכל ,על כל החבילה נו.

אהוד לזר:
ג'ו ניסימוב:
אהוד לזר:
משה פדלון:
(מדברים יחד)
סעיף .3
אהוד לזר:
יונתן יעקובוביץ' :אפשר לחלק .אתם רוצים לקחת את הכל בחבילה אחת,
לא ,זה סעיפים שונים ,תסתכל.read your bible .
אהוד לזר:
דיון במתן תמיכה לשנת  2021בנושא ספורט עממי
מי בעד?
אהוד לזר:
יונתן יעקובוביץ' :אבל הצבענו על הכל.
לא.
כולם יחד:
(צעקות ,רעש)
דיון במתן תמיכה לשנת  2021בנושא כוללים -תבחין מס'  1חלוקה לפי מס' התלמידים בכל
כולל.
מי בעד?
אהוד לזר:
יונתן יעקובוביץ' :אנחנו לא מצביעים .אני ויריב לא מצביעים.
(מדברים יחד)
מי נגד? מי נמנע?
אהוד לזר:
אני לא מבינה איפה אנחנו.
דוברת:
חברים תחדלו ,סעיף  4אוקי? דיון במתן תמיכה לשנת  2021בנושא
אהוד לזר:
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כוללים -תבחין מס'  1חלוקה לפי מס' התלמידים בכל כולל .מי בעד? מי
נגד? מי נמנע? יופי ,תודה רבה.
יונתן יעקובוביץ' :אני לא משתתף,
עו"ד ענת בהרב קרן :אין כזה דבר.
לא משתתף זה נמנע חברים.
אהוד לזר:
(מדברים יחד ,רעש)
נמנעת מלהצביע .זה בסדר .חבר'ה הלאה ,הלאה .לנושא הבא .חברים זה
אהוד לזר:
לא משא ומתן פה ,לנושא הבא.
(שיח פנימי בין חברי המועצה לא רלוונטי לדיון)
סעיף  -15האצלת סמכויות
בהמשך להחלטת מועצת העיר מיום  28.11.18בדבר האצלת סמכויות למר
ג'ו ניסימוב:
עופר לוי ,ס' רה"ע ,מכוח סעיף  17לחוק הבחירה מחליטה מועצת העיר
לאשר האצלת סמכויות למר לוי עופר גם בנושא :סובלנות ,שוויון וגאווה.
מי בעד?
דנה אורן ינאי :האם זה תיק?
זה תיק וזה פורמליזציה .מי בעד?
אהוד לזר:
מי נגד? פה אחד ,תודה רבה.
ג'ו ניסימוב:
אני לא פה אחד ,אנחנו לא מצביעים ,אנחנו נמנעים.
דובר:
דניאל אייזנברג :למה?
חבר'ה ,חבר'ה ,די לפתוח לדיון.
אהוד לזר:
(מדברים יחד)
די לפתוח לדיון ,די,
אהוד לזר:
דניאל אייזנברג :למה?
אחר כך אני אסביר לך למה .אחר כך אני אסביר.
אהוד לזר:
(שיח פנימי בין חברי המועצה ,מדברים יחד)
כולם בעד.
צבי וייס:
יונתן יעקובוביץ' :ככה צריך להיות.
(מדברים יחד)
(המשך שיח פנימי בין חברי המועצה ,לא רלוונטי לפרוטוקול)
סעיף  -16מינויים
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ג'ו ניסימוב :המועצה מתבקשת לאשר מינויו של מנכ"ל העירייה ,עו"ד אהוד לזר,
אהוד לזר:

חברים לא נעבור על כל המינויים ,המינויים לפניכם .מי בעד לאשר את המינויים
שלפניכם? פה אחד ,תודה רבה.

סעיף  -17עדכון תקופת הקצאה עבור אגודת מגן דוד אדום
הפרוטוקול מולכם,
ג'ו ניסימוב:
חברים אני מבקש את רשותכם להעלות את זה מחוץ לסדר היום ,הנושא
אהוד לזר:
הוא חשוב לעיר .הצעה לאגודת מגן דוד אדום .אין התנגדות? אוקי .מי
בעד? פה אחד .תודה רבה.
ענת ,מה הסיפור של המשנה? למה אין משנה בזה?
דובר:
עו"ד ענת בהרב קרן :אני אסביר לך .ההחלטה למעשה להקצות למגן דוד כבר התקבלה.
עכשיו דובר על,
איפה? במשנה?
דובר:
(מדברים יחד)
לא ,לא ,לא,
אהוד לזר:
עו"ד ענת בהרב קרן :במועצה הזאת היא כבר אושרה .הדבר היחיד זה התקופה ולא ...
שאפשר להביא את זה כי זה באמת רק הנושא,
אם זה אושר אז בסדר ,הבנתי.
דובר:
ל 25-שנה?
דובר:
(מדברים יחד)
עו"ד ענת בהרב קרן :אני רוצה רגע לומר; כנראה בפרוטוקול של הוועדה המקצועית נפלה
איזושהי טעות סופר מבחינת ספירת השנים ,אבל הרעיון הוא לתת להם
את מלוא תקופת ההקצאה שאפשרית על פי הנוהל ,ותקופת ההקצאה
שאפשרית היא  25שנה ועוד אופציה ל 10-ועוד אופציה ל .10-אנחנו נתקן
את התאריכים בהחלטה של וועדת ההקצאות,
שאלה רגע .קודם כל איך זה נהוג במקומות אחרים בערים אחרות?
גרי גוזלן:
על פי אותו נוהל,
אהוד לזר:
הקצאות קרקע,
גרי גוזלן:
לא ,על פי אותו נוהל הקצאות .זה לא מגן דוד מחולל את ההחלטה אלא
אהוד לזר:
זה נוהל ההקצאות מחולל את ההחלטה.
המדינה מחוללת את ההקצאה .אבל השאלה היא אם לתת את זה עכשיו
גרי גוזלן:
ל 25-שנים פלוס  10פלוס ,10
עו"ד ענת בהרב קרן :לא ,אנחנו לא נותנים כרגע לפלוס  10ופלוס  ,10אנחנו נותנים ל25-
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שנה,
אחרי ,... 23
גרי גוזלן:
(ענת וגרי מדברים יחד ,לא ניתן להבין)
עו"ד ענת בהרב קרן :לא ,זה,
 ...עד  25זה,
גרי גוזלן:
עו"ד ענת בהרב קרן :לא ,נוהל הקצאת מקרקעין אומר שהתקופה הראשונה היא  25שנה
ואז זה חוזר למועצת העיר להארכת אופציה ל 10-ועוד  .10זה יחזור
למועצת העיר להארכת האופציה.
לא עדיף לתת להם תקופה של  10פלוס  10למצב שנראה להעביר אותו
גרי גוזלן:
כמו שדובר פה בעבר ולא ננעל את עצמינו עכשיו ל 25-שנה? גם אם נרצה
לתת להם,
עו"ד ענת בהרב קרן :א נחנו לא באמת נועלים כי ההקצאה הזאת היא גם הסדר של ה...
(דיבורי רקע)
עו"ד ענת בהרב קרן ... :תקופת ההפקעה היא מ 2007-כך שבעצם התקופה שנותרת היא
לא כל כך ארוכה בסדר? זה  25שנה מ.2007-
אוקי .חברים נושאים הבא.
אהוד לזר:
סעיף  -18עדכון גמול חברי ועדת ערר לארנונה כללית שליד עיריית הרצליה
יש לכם את החומר מולכם.
ג'ו ניסימוב:
דנה אורן ינאי :לי יש שאלה.
כן דנה.
ג'ו ניסימוב:
דנה אורן ינאי :הבנתי שבעבר הייתה החלטה של מועצת העיר להחזיר הוצאות לחברי,
בגין כל ישיבה בפועל.
ג'ו ניסימוב:
דנה אורן ינאי :אני רוצה לדעת מה מייחד את האישור הזה להחזיר הוצאות לוועדה
הזאת.
עו"ד ענת בהרב קרן :מה זאת אומרת מה מייחד?
דנה אורן ינאי :משאר פעילות אחרת.
עו"ד ענת בהרב קרן :יש חוזר מנכ"ל שמאפשר לתת לחברי וועדת ערר,
דנה אורן ינאי :רק וועדת ערר?
כן .זה הרגולציה ,זה חוזר מנכ"ל ,זו הנחיה מנהלית.
אהוד לזר:
זה נוהל משרד הפנים.
דובר:
(מדברים יחד)
עו"ד ענת בהרב קרן :זה נוהל של משרד הפנים כי כנראה אחרת לא יהיו,
יונתן יעקובוביץ' :הם לא יתנדבו.
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עו"ד ענת בהרב קרן :הם הגיעו למסקנה שאחרת אנשים לא כל כך מהר יתנדבו להיות
בוועדת ערר .זה לעשות עבודה קשה של,
(מדברים יחד)
מי בעד חבריה? פה אחד .תודה רבה.
ג'ו ניסימוב:
סעיף  -19המלצות הועדה לסיוע בדיור
ג'ו ניסימוב:

המלצות הוועדה לסיוע בדיור -יש לכם את הפרוטוקול מהישיבה מיום
 .22.4מי בעד? פה אחד .תודה רבה.

סעיף  -20אישור המלצות הועדה להעסקה נוספת
ג'ו ניסימוב:

יש לכם את אישור המלצות הוועדה להעסקה נוספת ,שלושה אנשים .מי
בעד? תודה רבה.

סעיף  -21המלצות הועדה להארכת שירות
ג'ו ניסימוב:
יריב פישר:
משה פדלון:
(מדברים יחד)
אהוד לזר:
ג'ו ניסימוב:
דנה אורן ינאי:

אהוד לזר:
דנה אורן ינאי:

יש לכם את הפרוטוקול .מי בעד חבריה? פה אחד .תודה רבה .דקה דיבור
לדנה בבקשה.
למה לא הועברו ההמלצות של וועדת שמות?
עדיין לא גמרה הוועדה,
בקרוב.
יבוא בפעם הבאה.
יריב ,יש כאן נושא שיעניין אותך .בדקה דיבור אני ראשית אפתח במקרה
שקרה לנו השבוע בבית ספר לב טוב ,שגילינו שמסתבר שבמשך חצי שנה
אולם הספורט לא היה פעיל ,ואני כן רוצה להודות לעופר ,לשאיפ"ה ,לכל
הצוותים שהתארגנו תוך  48שעות להשמיש את האולם לצורך טקס סיום.
אז אני רוצה להודות באמת לכל צוותי העירייה שעשו את זה בנחישות .כן
הייתי רוצה לראות יותר שיתוף פעולה אגפי הספורט לאגפי החינוך כדי
שלא יהיה מצב שאולמות ספורט לא יהיו שמישים במשך כחצי שנה .נושא
נוסף זה נושא של פינוי זבל בשעות הבוקר .אני חייבת לציין שמסכן אהוד
שב 7:45-אני שולחת לו את כל התמונות,
זה לא טופל בשבועיים האחרונים?
תקשיבו אני אומרת לכם שזה בלתי,
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אהוד לזר:
דנה אורן ינאי:
(הפרעה)
דנה אורן ינאי:

אהוד לזר:

דנה אורן ינאי:
אהוד לזר:
דנה אורן ינאי:
(מדברים יחד)
דנה אורן ינאי:
דניאל אייזנברג:
דנה אורן ינאי:
אהוד לזר:
דנה אורן ינאי:
אהוד לזר:
משה פדלון:
דנה אורן ינאי:
משה פדלון:

בשבועיים האחרונים זה לא טופל?
זה בלתי נסבל .תקשיבו,
רגע ,רגע ,סליחה זו הדקה שלי .המצב בלתי נסבל ,יש לי תמונות של
מעברי חציה עם ילדים ומשאית זבל עומדת לידם .אנשים כמעט נדרסים,
אנשים עומדים ,זה בלתי נסבל .עכשיו או שתקנסו ,-עכשיו צילמנו את
הלוחיות ,צילמנו את המספרים וכלום לא עוזר.
אני קנסתי ,-אנחנו קנסנו ,גם ראש העיר קנס ,כל אחד לחוד ,את הקבלן
הזה על ה'פאולים' השונים .אם צריך לתת עוד קנסות כדי לחנך אנחנו
ניתן עוד קנסות.
שייצאו קבלן שלא עומד בתנאים של,
הוא חדש .אצלנו הוא חדש אבל קנסנו לו את הנשמה,
די נו אבל אתה לא יכול,
אבל זה לא חדש ,זה כבר שנים.
אבל הוא קונס ,אל,
לא קונס ,שלא יעבוד עם הרצליה.
אוקי.
די .אי אפשר.
חבר'ה אני לוקח את זה לתשומת לבי .נמשיך לטפל בזה.
עוד דנה?
לא ,תודה.
תודה רבה ,לילה טוב.

**סוף הדיון**
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